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Poprawka 54
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 55
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji (2014–
2020)

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Zrównoważonego 
Rozwoju (2014–2020)

(Niniejsza poprawka odnosi się do całego 
tekstu.)

Or. en

Poprawka 56
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji w latach 

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji¸ Kryzysów i 
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2014–2020 Restrukturyzacji w latach 2014–2020
(Poprawka ta ma zastosowanie do całego 
tekstu)

Or. fr

Poprawka 57
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji w latach 
2014–2020

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Kryzysów w latach 2014–
2020
(Poprawka ta ma zastosowanie do całego 
tekstu)

Or. fr

Poprawka 58
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji w latach 
2014–2020

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Restrukturyzacji w 
latach 2014–2020
(Poprawka ta ma zastosowanie do całego 
tekstu)

Or. fr
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Poprawka 59
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady [...] w sprawie 
informowania pracowników, 
przewidywania restrukturyzacji i 
zarządzania nimi,

Or. fr

Poprawka 60
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Na przestrzeni dwóch lat (2009-2010) 
EFG dostarczył pomocy 10% 
pracowników zwolnionych w Unii, z 
których jedynie 40% pomyślnie 
włączonych zostało ponownie do rynku 
pracy. EFG będzie w stanie zwiększyć 
swój zasięg i skuteczność jedynie pod 
warunkiem, że zaangażowanie organów 
lokalnych i regionalnych oraz 
przedstawicieli zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego będzie 
większe. 

Or. it

Poprawka 61
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Od utworzenia EFG do dzisiaj 
wszystkie zainteresowane strony 
zaangażowane w funkcjonowanie 
funduszu stwierdziły na różnych forach 
konieczność, by w przyszłości fundusz 
mógł interweniować również w 
przypadkach, w których liczba 
zwolnionych pracowników nie przekracza 
500.

Or. it

Poprawka 62
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) Przeglądu EFG należy dokonać, 
kierując się trzema następującymi 
zasadami: 1. przemiana EFG w 
prawdziwy mechanizm szybkiej 
interwencji dzięki uczynieniu go bardziej 
skutecznym i szybkim; 2. sprawienie, by 
EFG był konkretną i skuteczną ofertą 
Europy dla państw członkowskich, dzięki 
której będą mogły one stawiać czoła 
przypadkom masowych zwolnień 
spowodowanych kryzysem i globalizacją, 
co wymaga uproszczonych procedur, 
wyższych stawek współfinansowania i 
większej elastyczności w stosowaniu; 3. 
zapewnienie uzupełniającego charakteru 
poprzez dostarczenie wsparcia 
dodatkowego w stosunku do innych 
funduszy Unii, włączając - z zachowaniem 
synergii - środki przewidziane w prawie 
krajowym, unijnym lub w umowach 
zbiorowych;

Or. it
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Poprawka 63
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) W obliczu zmieniających się w 
szybkim tempie potrzeb i priorytetów, co 
spowodowane jest globalizacją i kryzysem 
gospodarek państw członkowskich, EFG 
powinien zostać na nowo opracowany 
jako poddający się dostosowaniom i 
elastyczny instrument będący w stanie 
skutecznie i szybko reagować także na 
mniejszych rynkach pracy lub w 
wyjątkowych warunkach. W tym celu 
podkreślić należy, że na etapie oceny 
wniosków o uruchomienie funduszu 
konieczne jest, by nie ograniczać się do 
ilościowych kryteriów absolutnych, jak 
liczba zwolnionych pracowników, ale by 
zawsze w pełni uwzględniać w całościowej 
ocenie wpływ tych zwolnień na 
gospodarkę pewnych zależnych 
miejscowości, obszarów i regionów, dla 
których kryzys w jednym sektorze 
gospodarczym, nawet jeśli związane z nim 
zwolnienia nie osiągają wartości progowej 
ustalonej dla potrzeb uruchomienia 
funduszu, zagraża jednak dynamice 
zatrudnienia całej ludności danego 
obszaru.

Or. it

Poprawka 64
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły
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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.

Or. en

Poprawka 65
Marije Cornelissen

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 

(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 
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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.

terytoriach lub rynkach pracy 
doświadczających gwałtownych 
problemów spowodowanych poważnymi 
zakłóceniami gospodarczymi.

Or. en

Poprawka 66
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Mając na uwadze konieczność 
jakościowego i ilościowego 
przeanalizowania kontekstów społeczno-
gospodarczych w poszczególnych 
sektorach objętych restrukturyzacją i na 
odpowiednich obszarach geograficznych, 
a także wartość dodaną aktywnych 
środków rynkowych finansowanych z 
EFG, należy zwrócić się w tym celu do 
Europejskiego Obserwatorium Zmian 
działającego w ramach Europejskiej 
Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy w Dublinie.

Or. fr

Poprawka 67
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W 2009 r., rozporządzeniem (WE) nr (4) W 2009 r., rozporządzeniem (WE) nr 
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546/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady, zakres rozporządzenia (WE) nr 
1927/2006 został rozszerzony w ramach 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
na pracowników zwalnianych na skutek 
globalnego kryzysu finansowego i 
gospodarczego. W celu umożliwienia EFG 
interweniowania w sytuacjach 
kryzysowych w przyszłości jego zakres 
zastosowania powinien obejmować 
zwolnienia wynikające z poważnych 
zakłóceń gospodarczych, o ile 
spowodowane zostały nieoczekiwanym 
kryzysem porównywalnym z kryzysem 
finansowym i gospodarczym, który 
dotknął gospodarkę w 2008 r.

546/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady, zakres rozporządzenia (WE) nr 
1927/2006 został rozszerzony w ramach 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
na pracowników zwalnianych na skutek 
globalnego kryzysu finansowego i 
gospodarczego. W celu umożliwienia EFG 
interweniowania w sytuacjach 
kryzysowych w przyszłości jego zakres 
zastosowania powinien obejmować 
zwolnienia wynikające z poważnych 
zakłóceń gospodarczych.

Or. en

Poprawka 68
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W 2009 r., rozporządzeniem (WE) nr 
546/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady, zakres rozporządzenia (WE) nr 
1927/2006 został rozszerzony w ramach 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
na pracowników zwalnianych na skutek 
globalnego kryzysu finansowego i 
gospodarczego. W celu umożliwienia EFG 
interweniowania w sytuacjach 
kryzysowych w przyszłości jego zakres 
zastosowania powinien obejmować 
zwolnienia wynikające z poważnych 
zakłóceń gospodarczych, o ile 
spowodowane zostały nieoczekiwanym
kryzysem porównywalnym z kryzysem 
finansowym i gospodarczym, który 
dotknął gospodarkę w 2008 r.

(4) W 2009 r., rozporządzeniem (WE) 
nr 546/2009 Parlamentu Europejskiego 
i Rady, zakres rozporządzenia (WE) 
nr 1927/2006 został rozszerzony w ramach 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
na pracowników zwalnianych na skutek 
globalnego kryzysu finansowego 
i gospodarczego. W celu umożliwienia 
EFG interweniowania w sytuacjach 
kryzysowych w przyszłości jego zakres 
zastosowania powinien obejmować 
zwolnienia wynikające z poważnych 
zakłóceń gospodarczych, o ile 
spowodowane zostały kryzysem.

Or. pt
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Poprawka 69
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W 2009 r., rozporządzeniem (WE) nr 
546/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady, zakres rozporządzenia (WE) nr 
1927/2006 został rozszerzony w ramach 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
na pracowników zwalnianych na skutek 
globalnego kryzysu finansowego i 
gospodarczego. W celu umożliwienia EFG 
interweniowania w sytuacjach 
kryzysowych w przyszłości jego zakres 
zastosowania powinien obejmować 
zwolnienia wynikające z poważnych 
zakłóceń gospodarczych, o ile 
spowodowane zostały nieoczekiwanym 
kryzysem porównywalnym z kryzysem 
finansowym i gospodarczym, który 
dotknął gospodarkę w 2008 r.

(4) W 2009 r., rozporządzeniem (WE) nr
546/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady, zakres rozporządzenia (WE) nr 
1927/2006 został rozszerzony w ramach 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
na pracowników zwalnianych na skutek 
globalnego kryzysu finansowego i 
gospodarczego. W celu nadania EFG 
niezbędnej elastyczności, dzięki której 
będzie w stanie w pełni dostosowywać się 
w nieprzewidywalnych sytuacjach 
kryzysowych w przyszłości, jego zakres 
zastosowania powinien obejmować 
wszystkie zwolnienia związane z kryzysem 
i globalizacją, które zagrażają
zatrudnieniu, w tym nie tylko zwolnienia 
spowodowane upadkiem przedsiębiorstwa, 
ale także wszelkimi formami 
restrukturyzacji, także masową 
delokalizacją wewnątrz Unii lub poza nią, 
która to delokalizacja jest dzisiaj 
odpowiedzialna za poważne zakłócenia 
gospodarcze i społeczne dotykające
pracowników europejskich.

Or. it

Poprawka 70
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W 2009 r., rozporządzeniem (WE) nr (4) W 2009 r., rozporządzeniem (WE) nr 
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546/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady, zakres rozporządzenia (WE) nr 
1927/2006 został rozszerzony w ramach 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
na pracowników zwalnianych na skutek 
globalnego kryzysu finansowego i 
gospodarczego. W celu umożliwienia EFG 
interweniowania w sytuacjach 
kryzysowych w przyszłości jego zakres 
zastosowania powinien obejmować 
zwolnienia wynikające z poważnych 
zakłóceń gospodarczych, o ile 
spowodowane zostały nieoczekiwanym 
kryzysem porównywalnym z kryzysem 
finansowym i gospodarczym, który dotknął 
gospodarkę w 2008 r.

546/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady, zakres rozporządzenia (WE) nr 
1927/2006 został rozszerzony w ramach 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
na pracowników zwalnianych na skutek 
globalnego kryzysu finansowego i 
gospodarczego. W celu umożliwienia EFG 
interweniowania w sytuacjach 
kryzysowych w przyszłości jego zakres 
zastosowania powinien obejmować 
zwolnienia wynikające z poważnych 
zakłóceń gospodarczych, o ile 
spowodowane zostały nieoczekiwanym 
kryzysem porównywalnym z kryzysem 
finansowym i gospodarczym, który dotknął 
gospodarkę w 2008 r., tak aby EFG mógł 
szybko i skutecznie udzielić niezbędnego 
wsparcia.

Or. nl

Poprawka 71
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Mimo istnienia EFG Unia 
Europejska i państwa członkowskie 
powinny uruchomić strategie polityczne 
wspierające wzrost, tworzenie miejsc 
pracy gwarantujących przestrzeganie 
praw pracowniczych i produkcję, 
zwłaszcza w krajach z osłabioną 
gospodarką; te cele nie mogą być 
realizowane jednocześnie ze stosowaniem 
tzw. polityki oszczędności, która prowadzi 
do codziennej destrukcji tysięcy miejsc 
pracy.

Or. pt
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Poprawka 72
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Europejskie Centrum Monitorowania 
Zmian (EMCC), mające siedzibę w 
unijnej agencji Eurofound w Dublinie, 
dostarcza Komisji Europejskiej oraz 
zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu analizy jakościowe i 
ilościowe, pomagając w ocenianiu 
wniosków o udzielenie pomocy z EFG.

Or. en

Poprawka 73
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z komunikatem „Budżet z 
perspektywy «Europy 2020»” zakres EFG 
powinien zostać poszerzony w celu 
ułatwienia rolnikom dostosowania do 
nowej sytuacji rynkowej, wynikającej z 
międzynarodowych umów handlowych w 
sektorze rolnym, która prowadzi do 
zmiany lub znacznego dostosowania 
działalności rolniczej rolników. W tym 
celu EFG zapewnia pomoc w uzyskaniu 
przez rolników strukturalnej zdolności 
konkurencyjnej lub ułatwia im przejście 
do działalności pozarolniczej.

skreślony

Or. pt
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Poprawka 74
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z komunikatem „Budżet z 
perspektywy «Europy 2020»” zakres EFG 
powinien zostać poszerzony w celu 
ułatwienia rolnikom dostosowania do 
nowej sytuacji rynkowej, wynikającej z 
międzynarodowych umów handlowych w 
sektorze rolnym, która prowadzi do 
zmiany lub znacznego dostosowania 
działalności rolniczej rolników. W tym 
celu EFG zapewnia pomoc w uzyskaniu 
przez rolników strukturalnej zdolności 
konkurencyjnej lub ułatwia im przejście 
do działalności pozarolniczej.

skreślony

Or. en

Poprawka 75
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z komunikatem „Budżet z 
perspektywy «Europy 2020»” zakres EFG 
powinien zostać poszerzony w celu 
ułatwienia rolnikom dostosowania do 
nowej sytuacji rynkowej, wynikającej z
międzynarodowych umów handlowych w 
sektorze rolnym, która prowadzi do 
zmiany lub znacznego dostosowania 
działalności rolniczej rolników. W tym 
celu EFG zapewnia pomoc w uzyskaniu 
przez rolników strukturalnej zdolności 
konkurencyjnej lub ułatwia im przejście 
do działalności pozarolniczej.

skreślony
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Or. nl

Poprawka 76
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z komunikatem „Budżet z 
perspektywy «Europy 2020»” zakres EFG 
powinien zostać poszerzony w celu 
ułatwienia rolnikom dostosowania do 
nowej sytuacji rynkowej, wynikającej z 
międzynarodowych umów handlowych w 
sektorze rolnym, która prowadzi do 
zmiany lub znacznego dostosowania 
działalności rolniczej rolników. W tym 
celu EFG zapewnia pomoc w uzyskaniu 
przez rolników strukturalnej zdolności 
konkurencyjnej lub ułatwia im przejście 
do działalności pozarolniczej.

skreślony

Or. fr

Poprawka 77
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z komunikatem „Budżet z 
perspektywy «Europy 2020»” zakres EFG 
powinien zostać poszerzony w celu 
ułatwienia rolnikom dostosowania do 
nowej sytuacji rynkowej, wynikającej z 
międzynarodowych umów handlowych w 
sektorze rolnym, która prowadzi do 
zmiany lub znacznego dostosowania 
działalności rolniczej rolników. W tym 
celu EFG zapewnia pomoc w uzyskaniu 

skreślony
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przez rolników strukturalnej zdolności 
konkurencyjnej lub ułatwia im przejście 
do działalności pozarolniczej.

Or. en

Poprawka 78
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zachować europejski charakter 
EFG, wniosek o wsparcie powinien być 
składany gdy liczba zwolnień osiągnie 
minimalną wartość progową. W 
odniesieniu do niewielkich rynków pracy, 
takich jak małe państwa członkowskie lub 
regiony peryferyjne, a także w 
wyjątkowych okolicznościach wnioski 
mogą być składane w przypadku mniejszej 
liczby zwolnień. W odniesieniu do 
rolników Komisja powinna określić 
konieczne kryteria w stosunku do skutków 
każdej umowy handlowej.

(6) Aby zachować europejski charakter 
EFG, wniosek o wsparcie powinien być 
składany gdy liczba zwolnień osiągnie 
minimalną wartość progową.
W odniesieniu do niewielkich rynków 
pracy, takich jak małe państwa 
członkowskie lub regiony peryferyjne,
a także w wyjątkowych okolicznościach 
wnioski mogą być składane w przypadku 
mniejszej liczby zwolnień.

Or. pt

Poprawka 79
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zachować europejski charakter 
EFG, wniosek o wsparcie powinien być 
składany gdy liczba zwolnień osiągnie 
minimalną wartość progową. W 
odniesieniu do niewielkich rynków pracy, 
takich jak małe państwa członkowskie lub 

(6) Aby zachować europejski charakter 
EFG, wniosek o wsparcie powinien być 
składany gdy liczba zwolnień osiągnie 
minimalną wartość progową. W 
odniesieniu do niewielkich rynków pracy, 
takich jak małe państwa członkowskie lub 
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regiony peryferyjne, a także w 
wyjątkowych okolicznościach wnioski 
mogą być składane w przypadku mniejszej 
liczby zwolnień. W odniesieniu do 
rolników Komisja powinna określić 
konieczne kryteria w stosunku do skutków 
każdej umowy handlowej.

regiony peryferyjne, a także w 
wyjątkowych okolicznościach wnioski 
mogą być składane w przypadku mniejszej 
liczby zwolnień.

Or. en

Poprawka 80
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zachować europejski charakter 
EFG, wniosek o wsparcie powinien być 
składany gdy liczba zwolnień osiągnie 
minimalną wartość progową. W 
odniesieniu do niewielkich rynków pracy, 
takich jak małe państwa członkowskie lub 
regiony peryferyjne, a także w 
wyjątkowych okolicznościach wnioski 
mogą być składane w przypadku mniejszej 
liczby zwolnień. W odniesieniu do 
rolników Komisja powinna określić 
konieczne kryteria w stosunku do skutków 
każdej umowy handlowej.

(6) Aby zachować europejski charakter 
EFG, wniosek o wsparcie powinien być 
składany gdy liczba zwolnień osiągnie 
minimalną wartość progową. W 
odniesieniu do niewielkich rynków pracy, 
takich jak małe państwa członkowskie lub 
regiony peryferyjne, a także w 
wyjątkowych okolicznościach wnioski 
mogą być składane w przypadku mniejszej 
liczby zwolnień.

Or. fr

Poprawka 81
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zachować europejski charakter 
EFG, wniosek o wsparcie powinien być 

(6) Aby zachować europejski charakter
EFG, wniosek o wsparcie powinien być 
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składany gdy liczba zwolnień osiągnie 
minimalną wartość progową. W 
odniesieniu do niewielkich rynków pracy, 
takich jak małe państwa członkowskie lub 
regiony peryferyjne, a także w 
wyjątkowych okolicznościach wnioski 
mogą być składane w przypadku mniejszej 
liczby zwolnień. W odniesieniu do 
rolników Komisja powinna określić 
konieczne kryteria w stosunku do skutków 
każdej umowy handlowej.

składany gdy liczba zwolnień osiągnie 
minimalną wartość progową. W 
odniesieniu do niewielkich rynków pracy, 
takich jak małe państwa członkowskie lub 
regiony peryferyjne, a także w 
wyjątkowych okolicznościach wnioski 
mogą być składane w przypadku mniejszej 
liczby zwolnień. Ogólnie rzecz biorąc, 
wsparcie nie obejmuje indywidualnych 
zwolnień przez przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 82
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zachować europejski charakter 
EFG, wniosek o wsparcie powinien być 
składany gdy liczba zwolnień osiągnie 
minimalną wartość progową. W 
odniesieniu do niewielkich rynków pracy, 
takich jak małe państwa członkowskie lub 
regiony peryferyjne, a także w 
wyjątkowych okolicznościach wnioski 
mogą być składane w przypadku mniejszej 
liczby zwolnień. W odniesieniu do 
rolników Komisja powinna określić 
konieczne kryteria w stosunku do skutków 
każdej umowy handlowej.

(6) Aby zachować solidarnościowy
charakter EFG w odniesieniu do całej UE, 
wniosek o wsparcie powinien być składany 
gdy liczba zwolnień osiągnie minimalną 
wartość progową. W odniesieniu do 
niewielkich rynków pracy, takich jak małe 
państwa członkowskie lub regiony 
peryferyjne, a także w wyjątkowych 
okolicznościach wnioski mogą być 
składane w przypadku mniejszej liczby 
zwolnień. W odniesieniu do rolników 
Komisja powinna określić konieczne 
kryteria w stosunku do skutków każdej 
umowy handlowej.

Or. en

Poprawka 83
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 
pracownicy zatrudnieni na czas określony i 
pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także właściciele 
zarządzający małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek, które zaprzestają działalności
oraz rolnicy, którzy zmieniają lub 
dostosowują swoją działalność do nowej 
sytuacji rynkowej w następstwie umów 
handlowych, powinni być traktowani jak 
zwolnieni pracownicy.

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 
pracownicy zatrudnieni na czas określony i 
pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek, które zaprzestają działalności 
oraz rolnicy, którzy zmieniają lub 
dostosowują swoją działalność do nowej 
sytuacji rynkowej w następstwie umów 
handlowych, powinni być traktowani jak 
zwolnieni pracownicy.

Or. lt

Poprawka 84
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 
pracownicy zatrudnieni na czas określony i 
pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także właściciele 
zarządzający małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek, które 
zaprzestają działalności oraz rolnicy,
którzy zmieniają lub dostosowują swoją 
działalność do nowej sytuacji rynkowej w 
następstwie umów handlowych, powinni 

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 
pracownicy zatrudnieni na czas określony i 
pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także właściciele 
zarządzający małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek, które 
zaprzestają działalności, powinni być 
traktowani jak zwolnieni pracownicy.
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być traktowani jak zwolnieni pracownicy.

Or. fr

Poprawka 85
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 
pracownicy zatrudnieni na czas określony i 
pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także właściciele 
zarządzający małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek, które 
zaprzestają działalności oraz rolnicy,
którzy zmieniają lub dostosowują swoją 
działalność do nowej sytuacji rynkowej w 
następstwie umów handlowych, powinni 
być traktowani jak zwolnieni pracownicy.

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 
pracownicy zatrudnieni na czas określony 
i pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także właściciele 
zarządzający małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek, które 
zaprzestają działalności, powinni być 
traktowani jak zwolnieni pracownicy.

Or. pt

Poprawka 86
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 
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pracownicy zatrudnieni na czas określony i 
pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także właściciele 
zarządzający małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek, które zaprzestają działalności
oraz rolnicy, którzy zmieniają lub 
dostosowują swoją działalność do nowej 
sytuacji rynkowej w następstwie umów 
handlowych, powinni być traktowani jak 
zwolnieni pracownicy.

pracownicy zatrudnieni na czas określony i 
pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także właściciele 
zarządzający mikroprzedsiębiorstwami
oraz osoby prowadzące działalność na 
własny rachunek, które zaprzestają 
działalności, zmieniają lub dostosowują 
swoją obecną działalność do nowej 
sytuacji rynkowej w następstwie umów 
handlowych, powinni być traktowani jak 
zwolnieni pracownicy.

Or. fr

Poprawka 87
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 
pracownicy zatrudnieni na czas określony i 
pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także właściciele 
zarządzający małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek, które 
zaprzestają działalności oraz rolnicy,
którzy zmieniają lub dostosowują swoją 
działalność do nowej sytuacji rynkowej w 
następstwie umów handlowych, powinni 
być traktowani jak zwolnieni pracownicy.

(7) Bez względu na status formalny 
zwolnieni pracownicy powinni mieć równy 
dostęp do EFG niezależnie od rodzaju ich 
umowy o pracę lub stosunku pracy. Na 
potrzeby niniejszego rozporządzenia objęci 
zwolnieniami pracownicy zatrudnieni na 
czas określony i pracownicy zatrudnieni 
przez agencje pracy tymczasowej, a także 
właściciele zarządzający małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek, które 
zaprzestają działalności, powinni być 
traktowani jak zwolnieni pracownicy.

Or. en

Poprawka 88
Edit Bauer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 
pracownicy zatrudnieni na czas określony i 
pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także właściciele 
zarządzający małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek, które
zaprzestają działalności oraz rolnicy,
którzy zmieniają lub dostosowują swoją 
działalność do nowej sytuacji rynkowej w 
następstwie umów handlowych, powinni 
być traktowani jak zwolnieni pracownicy.

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 
pracownicy zatrudnieni na czas określony i 
pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także właściciele 
zarządzający małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, rolnicy oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek, które muszą zaprzestać obecnej
działalności, powinni być traktowani jak 
zwolnieni pracownicy.

Or. en

Poprawka 89
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 
pracownicy zatrudnieni na czas określony i 
pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także właściciele 
zarządzający małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek, które 
zaprzestają działalności oraz rolnicy, 
którzy zmieniają lub dostosowują swoją 

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 
pracownicy zatrudnieni na czas określony i 
pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także właściciele 
zarządzający małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek, które 
zaprzestają działalności, a także młodzież, 
która z powodu globalizacji i kryzysu 
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działalność do nowej sytuacji rynkowej w 
następstwie umów handlowych, powinni 
być traktowani jak zwolnieni pracownicy.

doświadcza trudności związanych z 
wejściem na rynek pracy, powinni również 
mieć dostęp do EFG na takich samych 
zasadach;

Or. de

Poprawka 90
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W odniesieniu do rolników, EFG 
powinien obejmować beneficjentów, na 
których znaczny wpływ wywarły umowy 
dwustronne zawarte przez Unię zgodnie z 
art. XXIV GATT lub wielostronne 
porozumienia zawarte w ramach 
Światowej Organizacji Handlu. Dotyczy to 
rolników zmieniających lub 
dostosowujących wcześniejszą działalność 
rolną w okresie od parafowania tego 
rodzaju umów handlowych do końca 
trzyletniego okresu liczonego od dnia 
pełnego wprowadzenia ich w życie.

skreślony

Or. pt

Poprawka 91
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W odniesieniu do rolników, EFG 
powinien obejmować beneficjentów, na 
których znaczny wpływ wywarły umowy 
dwustronne zawarte przez Unię zgodnie z 
art. XXIV GATT lub wielostronne 

skreślony
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porozumienia zawarte w ramach 
Światowej Organizacji Handlu. Dotyczy to 
rolników zmieniających lub 
dostosowujących wcześniejszą działalność 
rolną w okresie od parafowania tego 
rodzaju umów handlowych do końca 
trzyletniego okresu liczonego od dnia 
pełnego wprowadzenia ich w życie.

Or. en

Poprawka 92
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W odniesieniu do rolników, EFG 
powinien obejmować beneficjentów, na 
których znaczny wpływ wywarły umowy 
dwustronne zawarte przez Unię zgodnie z 
art. XXIV GATT lub wielostronne 
porozumienia zawarte w ramach 
Światowej Organizacji Handlu. Dotyczy to 
rolników zmieniających lub 
dostosowujących wcześniejszą działalność 
rolną w okresie od parafowania tego 
rodzaju umów handlowych do końca 
trzyletniego okresu liczonego od dnia 
pełnego wprowadzenia ich w życie.

skreślony

Or. fr

Poprawka 93
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W odniesieniu do rolników, EFG (8) Fundusz powinien również na 
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powinien obejmować beneficjentów, na 
których znaczny wpływ wywarły umowy 
dwustronne zawarte przez Unię zgodnie z 
art. XXIV GATT lub wielostronne 
porozumienia zawarte w ramach 
Światowej Organizacji Handlu. Dotyczy to 
rolników zmieniających lub 
dostosowujących wcześniejszą działalność 
rolną w okresie od parafowania tego 
rodzaju umów handlowych do końca 
trzyletniego okresu liczonego od dnia 
pełnego wprowadzenia ich w życie.

dostosowanych zasadach wspierać  
pracowników przedsiębiorstw 
konkretnego sektora, w którym z powodu 
działań restrukturyzacyjnych zachodzą 
poważne zakłócenia gospodarcze 
zagrażające miejscom pracy znacznej 
liczby pracowników w jednym lub kilku 
regionach lub w jednym lub kilku 
państwach.

Or. fr

Poprawka 94
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być 
nakierowane przede wszystkim na aktywne 
środki rynku pracy, mające na celu szybką 
reintegrację zawodową zwolnionych 
pracowników, tak w obrębie pierwotnego 
sektora działalności, jak i poza nim, 
również w sektorze rolniczym. W związku 
z tym włączanie świadczeń pieniężnych w 
skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone.

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być 
nakierowane wyłącznie na aktywne środki 
rynku pracy, mające na celu szybką 
reintegrację zawodową zwolnionych 
pracowników, tak w obrębie pierwotnego 
sektora działalności, jak i poza nim, 
również w sektorze rolniczym.

Or. en

Poprawka 95
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być 
nakierowane przede wszystkim na aktywne 
środki rynku pracy, mające na celu szybką 
reintegrację zawodową zwolnionych 
pracowników, tak w obrębie pierwotnego 
sektora działalności, jak i poza nim, 
również w sektorze rolniczym. W związku 
z tym włączanie świadczeń pieniężnych w 
skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone.

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być 
nakierowane przede wszystkim na aktywne 
środki rynku pracy, mające na celu szybką 
reintegrację zawodową zwolnionych 
pracowników, tak w obrębie pierwotnego 
sektora działalności, jak i poza nim. W 
związku z tym włączanie świadczeń 
pieniężnych w skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone.

Or. de

Poprawka 96
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być 
nakierowane przede wszystkim na aktywne 
środki rynku pracy, mające na celu szybką 
reintegrację zawodową zwolnionych 
pracowników, tak w obrębie pierwotnego 
sektora działalności, jak i poza nim, 
również w sektorze rolniczym. W związku 
z tym włączanie świadczeń pieniężnych w 
skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone.

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być 
nakierowane przede wszystkim na aktywne 
środki rynku pracy, mające na celu szybką 
reintegrację zawodową zwolnionych 
pracowników w stabilnym 
i gwarantującym przestrzeganie praw 
pracowniczych miejscu pracy, tak 
w obrębie pierwotnego sektora 
działalności, jak i poza nim. W związku 
z tym włączanie świadczeń pieniężnych 
w skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone.

Or. pt

Poprawka 97
Mara Bizzotto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być 
nakierowane przede wszystkim na aktywne 
środki rynku pracy, mające na celu szybką 
reintegrację zawodową zwolnionych 
pracowników, tak w obrębie pierwotnego 
sektora działalności, jak i poza nim, 
również w sektorze rolniczym. W związku 
z tym włączanie świadczeń pieniężnych w 
skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone.

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być 
nakierowane przede wszystkim na aktywne 
środki rynku pracy, mające na celu szybką 
reintegrację zawodową zwolnionych 
pracowników, tak w obrębie pierwotnego 
sektora działalności, jak i poza nim, 
również w sektorze rolniczym. W 
wyjątkowo poważnych sytuacjach EFG 
może oferować również tymczasowe 
środki wsparcia, będące uzupełnieniem 
świadczeń pieniężnych, które mają 
obejmować okres od momentu, w którym 
pracownik opuszcza rynek pracy, aż do 
powrotu na ten rynek.

Or. it

Poprawka 98
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być 
nakierowane przede wszystkim na aktywne 
środki rynku pracy, mające na celu szybką 
reintegrację zawodową zwolnionych 
pracowników, tak w obrębie pierwotnego 
sektora działalności, jak i poza nim, 
również w sektorze rolniczym. W związku 
z tym włączanie świadczeń pieniężnych w 
skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone.

(9) Wkłady finansowe z EFDZR powinny 
być nakierowane przede wszystkim na 
aktywne środki rynku pracy, mające na 
celu szybki powrót zwolnionych 
pracowników na trwałe miejsca pracy 
o wysokiej jakości, tak w obrębie 
pierwotnego sektora działalności, jak i 
poza nim, również w sektorze rolniczym.
W związku z tym włączanie świadczeń 
pieniężnych w skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone. Wkłady finansowe nie 
powinny zastępować, lecz stanowić 
uzupełnienie zobowiązań finansowych, za 
które odpowiedzialne są państwa 
członkowskie lub przedsiębiorstwa i które 
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wynikają z prawa krajowego lub 
wspólnotowego lub też z układów 
zbiorowych. Przedsiębiorstwa lub sektory 
powinny mieć swój udział w krajowym 
współfinansowaniu środków, chyba że nie 
są do tego zdolne.

Or. en

Poprawka 99
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być 
nakierowane przede wszystkim na aktywne 
środki rynku pracy, mające na celu szybką 
reintegrację zawodową zwolnionych 
pracowników, tak w obrębie pierwotnego 
sektora działalności, jak i poza nim, 
również w sektorze rolniczym. W związku 
z tym włączanie świadczeń pieniężnych w 
skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone.

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być 
nakierowane przede wszystkim na aktywne 
środki rynku pracy, mające na celu szybką 
reintegrację zawodową zwolnionych 
pracowników, tak w obrębie pierwotnego 
sektora działalności, jak i poza nim, 
również w sektorze rolniczym, lub 
umożliwiać pracownikom przejęcie w 
formie spółdzielni zatrudniającego ich 
przedsiębiorstwa, które zaprzestaje 
działalności. W związku z tym włączanie 
świadczeń pieniężnych w skoordynowany 
pakiet zindywidualizowanych usług 
powinno być ograniczone.

Or. fr

Poprawka 100
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 

(10) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
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aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do 
zwiększenia szans zwolnionych 
pracowników na zatrudnienie. Państwa 
członkowskie powinny dążyć do
reintegracji zawodowej lub 
zaangażowania w nowe działania co 
najmniej 50 % objętych pomocą 
pracowników w okresie 12 miesięcy od 
daty złożenia wniosku.

aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do 
zwiększenia szans zwolnionych 
pracowników na zatrudnienie. Państwa 
członkowskie powinny dążyć do powrotu 
wszystkich objętych pomocą pracowników
na trwałe miejsca pracy o wysokiej jakości 
lub ich nowego zatrudnienia w okresie 12 
miesięcy od daty złożenia wniosku zgodnie 
z unijną strategią zatrudnienia. Podczas 
opracowywania skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług należy wziąć 
pod uwagę przyczyny zwolnień oraz 
przewidzieć przyszłe perspektywy na rynku 
pracy oraz wymagane umiejętności. 
Skoordynowany pakiet jest w pełni zgodny 
z przejściem na przyjazną dla klimatu, 
odporną na zmianę klimatu, 
zasobooszczędną i zrównoważoną 
ekologicznie gospodarkę.

Or. en

Poprawka 101
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do 
zwiększenia szans zwolnionych 
pracowników na zatrudnienie. Państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
reintegracji zawodowej lub zaangażowania 
w nowe działania co najmniej 50 %
objętych pomocą pracowników w okresie 
12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

(10) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do 
zwiększenia szans zwolnionych 
pracowników na zatrudnienie poprzez 
aktualizację szkoleń, przekwalifikowanie 
lub opracowanie kursów dla 
przedsiębiorców. Państwa członkowskie 
powinny dążyć do reintegracji zawodowej 
lub zaangażowania w nowe działania co 
najmniej 70 % objętych pomocą 
pracowników w okresie 12 miesięcy od 
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daty złożenia wniosku.

Or. it

Poprawka 102
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do 
zwiększenia szans zwolnionych 
pracowników na zatrudnienie. Państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
reintegracji zawodowej lub zaangażowania 
w nowe działania co najmniej 50 %
objętych pomocą pracowników w okresie 
12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

(10) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do 
zwiększenia szans zwolnionych 
pracowników na zatrudnienie. Państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
reintegracji zawodowej lub zaangażowania 
w nowe działania co najmniej 50%
objętych pomocą pracowników w ciągu 
6 miesięcy po zakończeniu stosowania 
środków.

Or. en

Poprawka 103
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te
środki, które znacząco przyczyniają się do 
zwiększenia szans zwolnionych 
pracowników na zatrudnienie. Państwa 
członkowskie powinny dążyć do 

(10) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować środki
prowadzące do ponownego zatrudnienia
zwolnionych pracowników. Państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
reintegracji zawodowej lub zaangażowania 
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reintegracji zawodowej lub zaangażowania 
w nowe działania co najmniej 50 %
objętych pomocą pracowników w okresie 
12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

w nowe działania co najmniej 50%
objętych pomocą pracowników w okresie 
12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Or. en

Poprawka 104
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do
zwiększenia szans zwolnionych 
pracowników na zatrudnienie. Państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
reintegracji zawodowej lub zaangażowania 
w nowe działania co najmniej 50 % 
objętych pomocą pracowników w okresie 
12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

(10) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do
tworzenia zatrudnienia gwarantującego 
przestrzeganie praw pracowniczych dla
zwolnionych pracowników. Państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
reintegracji zawodowej lub zaangażowania 
w nowe działania co najmniej 50 % 
objętych pomocą pracowników w okresie 
12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Or. pt

Poprawka 105
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(10) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do 

(10) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do 
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zwiększenia szans zwolnionych 
pracowników na zatrudnienie. Państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
reintegracji zawodowej lub zaangażowania 
w nowe działania co najmniej 50 % 
objętych pomocą pracowników w okresie 
12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

zwiększenia szans zwolnionych 
pracowników na zatrudnienie. Państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
reintegracji zawodowej lub zaangażowania 
w nowe działania co najmniej 50 % 
objętych pomocą pracowników w okresie 
12 miesięcy od daty otrzymania pomocy.

Or. lt

Poprawka 106
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu skutecznego i szybkiego 
wspierania zwolnionych pracowników 
państwa członkowskie powinny dołożyć 
wszelkich starań, aby przedstawiać 
kompletne wnioski. Dostarczanie 
dodatkowych informacji powinno mieć 
charakter wyjątkowy i być ograniczone w 
czasie.

(11) Zgodnie z ustaleniami Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
jedną z przyczyn niepełnego 
wykorzystania EFG jest zbyt wolna 
procedura uruchamiania funduszu, która 
charakteryzuje się nadmierną 
biurokratyzacją. W celu skutecznego i 
szybkiego wspierania zwolnionych 
pracowników państwa członkowskie, we 
współpracy ze wszystkimi 
zainteresowanymi szczeblami zarządzania 
i przedstawicielami zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego, powinny 
dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać 
kompletne wnioski w stosownym terminie. 
Dostarczanie dodatkowych informacji 
powinno mieć charakter wyjątkowy i być 
ograniczone w czasie.

Or. it

Poprawka 107
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu skutecznego i szybkiego 
wspierania zwolnionych pracowników 
państwa członkowskie powinny dołożyć 
wszelkich starań, aby przedstawiać 
kompletne wnioski. Dostarczanie 
dodatkowych informacji powinno mieć 
charakter wyjątkowy i być ograniczone w 
czasie.

(11) W celu skutecznego i szybkiego 
wspierania zwolnionych pracowników 
państwa członkowskie powinny dołożyć 
wszelkich starań, aby przedstawiać 
kompletne wnioski. Można to ułatwić 
dzięki dwustronnemu proaktywnemu 
współdziałaniu i jasnej komunikacji 
między Komisją a krajowymi organami 
zarządzającymi. Komisja powinna 
podejmować decyzje o przyjęciu lub 
odrzuceniu wniosków bez zbędnej zwłoki, 
aby zapewnić skuteczność funduszu. 
Dostarczanie dodatkowych informacji 
powinno mieć charakter wyjątkowy i być 
ograniczone w czasie.

Or. de

Poprawka 108
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu skutecznego i szybkiego 
wspierania zwolnionych pracowników 
państwa członkowskie powinny dołożyć 
wszelkich starań, aby przedstawiać 
kompletne wnioski. Dostarczanie 
dodatkowych informacji powinno mieć 
charakter wyjątkowy i być ograniczone w 
czasie.

(11) W celu skutecznego i szybkiego 
wspierania zwolnionych pracowników 
państwa członkowskie powinny dołożyć 
wszelkich starań, aby przedstawiać 
kompletne wnioski, a instytucje 
europejskie powinny dołożyć wszelkich 
starań, aby jak najszybciej je rozpatrzyć.
Dostarczanie dodatkowych informacji 
powinno mieć charakter wyjątkowy i być 
ograniczone w czasie.

Or. en

Poprawka 109
Mara Bizzotto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Włączyć należy przepisy szczegółowe 
w zakresie działań informacyjnych i 
komunikacyjnych na temat przypadków 
wsparcia z EFG i jego wyników. Ponadto, 
aby zapewnić większą skuteczność 
komunikacji z ogółem społeczeństwa oraz 
zwiększyć synergię pomiędzy działaniami 
w zakresie komunikacji podejmowanymi z 
inicjatywy Komisji, środki przeznaczone na 
działania komunikacyjne związane z 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
służyć także komunikacji instytucjonalnej 
w zakresie priorytetów politycznych Unii, 
o ile są one powiązane z ogólnymi celami 
niniejszego rozporządzenia.

(13) Uruchomić należy działania 
informacyjne i komunikacyjnych na temat 
przypadków wsparcia z EFG, 
funkcjonowania funduszu i jego 
wyników. Ponadto, aby zapewnić bardziej 
wszechstronne informowanie obywateli 
oraz, w szczególności, rozpowszechniać 
wiedzę o tym instrumencie wśród 
pracowników i właścicieli MŚP, 
wymagane jest, by środki przeznaczone na 
działania komunikacyjne związane z 
niniejszym rozporządzeniem angażowały 
nie tylko wszystkie krajowe szczeble 
zarządzania, ale także przedstawicieli 
zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego. Ze względu na ich 
głęboką znajomość sektorów 
gospodarczych, cech charakterystycznych 
danego obszaru i kapitału ludzkiego 
odgrywają oni podstawową rolę nie tylko 
w gromadzeniu danych niezbędnych do 
uruchomienia instrumentu, ale także w 
rozwoju, w porozumieniu z odpowiednim 
poziomem zarządzania, najbardziej 
skutecznych środków interwencji.

Or. it

Poprawka 110
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Chociaż wiele MŚP boryka się z 
problemami, dla których EFG mógłby 
zaoferować konkretne rozwiązanie, 
przedsiębiorstwa te są zwykle zbyt małe i 
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dysponują zbyt skromnymi środkami, aby 
mogły być w pełni poinformowane o 
możliwościach oferowanych przez Unię w 
pewnych konkretnych okolicznościach. 
MŚP często nie są nawet świadome 
istnienia tego funduszu, stąd też nie mogą 
z niego korzystać. W związku z tym 
niezbędne jest uruchomienie szeroko 
zakrojonej kampanii informacyjnej 
zorientowanej na terytoria i sektory, która 
to kampania poinformuje MŚP, ich 
właścicieli i pracowników oraz 
stowarzyszenia branżowe o możliwościach 
oferowanych przez EFG.

Or. it

Poprawka 111
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapewnić, by wyraz solidarności 
z pracownikami na poziomie unijnym nie 
został utrudniony przez brak środków na 
współfinansowanie ze strony państw 
członkowskich, poziom współfinansowania 
będzie dostosowywany, przy 
standardowym poziomie wkładu w koszt 
pakietu i jego realizacji w wysokości 50 %, 
z możliwością podniesienia tego wkładu do 
poziomu 65 % w przypadku wniosków 
złożonych przez państwa członkowskie, na 
których terytorium co najmniej jeden 
region na poziomie NUTS II kwalifikuje 
się w ramach celu „Konwergencja” 
funduszy strukturalnych.

(14) Aby zapewnić, by wyraz solidarności 
z pracownikami na poziomie unijnym nie 
został utrudniony przez brak środków na 
współfinansowanie ze strony państw 
członkowskich, poziom współfinansowania 
będzie dostosowywany, przy 
standardowym poziomie wkładu w koszt 
pakietu i jego realizacji w wysokości 50 %, 
z możliwością podniesienia tego wkładu do 
poziomu 95 % w przypadku wniosków 
złożonych przez państwa członkowskie, na 
których terytorium co najmniej jeden 
region na poziomie NUTS II kwalifikuje 
się w ramach celu „Konwergencja” 
funduszy strukturalnych i przez państwa 
członkowskie, w których zaobserwowano 
gwałtowny wzrost stopy bezrobocia.

Or. pt
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Poprawka 112
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapewnić, by wyraz solidarności 
z pracownikami na poziomie unijnym nie 
został utrudniony przez brak środków na 
współfinansowanie ze strony państw 
członkowskich, poziom współfinansowania 
będzie dostosowywany, przy 
standardowym poziomie wkładu w koszt 
pakietu i jego realizacji w wysokości 50 %, 
z możliwością podniesienia tego wkładu do 
poziomu 65 % w przypadku wniosków 
złożonych przez państwa członkowskie, na 
których terytorium co najmniej jeden 
region na poziomie NUTS II kwalifikuje 
się w ramach celu „Konwergencja” 
funduszy strukturalnych.

(14) Aby zapewnić, by wyraz solidarności 
z pracownikami na poziomie unijnym nie 
został utrudniony przez brak środków na 
współfinansowanie ze strony państw 
członkowskich, poziom współfinansowania 
będzie dostosowywany, przy 
standardowym poziomie wkładu w koszt 
pakietu i jego realizacji w wysokości 75 %, 
z możliwością podniesienia tego wkładu do 
poziomu 85 % w przypadku wniosków 
złożonych przez państwa członkowskie, na 
których terytorium co najmniej jeden 
region na poziomie NUTS II kwalifikuje 
się w ramach celu „Konwergencja” 
funduszy strukturalnych.

Or. it

Poprawka 113
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapewnić, by wyraz solidarności 
z pracownikami na poziomie unijnym nie 
został utrudniony przez brak środków na 
współfinansowanie ze strony państw 
członkowskich, poziom współfinansowania 
będzie dostosowywany, przy 
standardowym poziomie wkładu w koszt 
pakietu i jego realizacji w wysokości 50 %, 
z możliwością podniesienia tego wkładu do 
poziomu 65 % w przypadku wniosków 
złożonych przez państwa członkowskie, na 
których terytorium co najmniej jeden 

(14) Aby zapewnić, by wyraz solidarności 
z pracownikami na poziomie unijnym nie 
został utrudniony przez brak środków na 
współfinansowanie ze strony państw 
członkowskich, poziom współfinansowania 
będzie dostosowywany, przy 
standardowym poziomie wkładu w koszt 
pakietu i jego realizacji w wysokości 50%, 
z możliwością podniesienia tego wkładu do 
poziomu 60% w przypadku wniosków 
złożonych przez państwa członkowskie, na 
których terytorium co najmniej jeden 
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region na poziomie NUTS II kwalifikuje 
się w ramach celu „Konwergencja” 
funduszy strukturalnych.

region na poziomie NUTS II kwalifikuje 
się w ramach celu „Konwergencja” 
funduszy strukturalnych i jeżeli 
zainteresowani pracownicy pochodzą z 
tego regionu, a także do 85% w przypadku 
wniosków złożonych przez państwa 
członkowskie, które otrzymują wsparcie 
finansowe z Europejskiego Instrumentu 
Stabilności Finansowej.

Or. en

Poprawka 114
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapewnić, by wyraz solidarności 
z pracownikami na poziomie unijnym nie 
został utrudniony przez brak środków na 
współfinansowanie ze strony państw 
członkowskich, poziom współfinansowania 
będzie dostosowywany, przy 
standardowym poziomie wkładu w koszt 
pakietu i jego realizacji w wysokości 50 %, 
z możliwością podniesienia tego wkładu do 
poziomu 65 % w przypadku wniosków 
złożonych przez państwa członkowskie, na 
których terytorium co najmniej jeden 
region na poziomie NUTS II kwalifikuje 
się w ramach celu „Konwergencja” 
funduszy strukturalnych.

(14) Aby zapewnić, by wyraz solidarności 
z pracownikami na poziomie unijnym nie 
został utrudniony przez brak środków na 
współfinansowanie ze strony państw 
członkowskich, poziom współfinansowania 
będzie dostosowywany, przy 
standardowym poziomie wkładu w koszt 
pakietu i jego realizacji w wysokości 50%, 
z możliwością podniesienia tego wkładu do 
poziomu 75% w przypadku wniosków 
złożonych przez państwa członkowskie, na 
których terytorium co najmniej jeden 
region na poziomie NUTS II kwalifikuje 
się w ramach celu „Konwergencja” 
funduszy strukturalnych.

Or. lt

Poprawka 115
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu ułatwienia wdrażania 
niniejszego rozporządzenia wydatki 
powinny być kwalifikowalne od dnia, w 
którym państwo członkowskie ponosi 
wydatki administracyjne związane z 
wdrożeniem pomocy z EFG, lub od dnia, 
w którym państwo członkowskie
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług, a w 
przypadku rolników począwszy od daty 
określonej w dokumencie Komisji, 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

(15) W celu ułatwienia wdrażania 
niniejszego rozporządzenia wydatki 
powinny być kwalifikowalne od dnia, w 
którym państwo członkowskie rozpoczyna 
świadczenie zindywidualizowanych usług.

Or. en

Poprawka 116
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu ułatwienia wdrażania 
niniejszego rozporządzenia wydatki 
powinny być kwalifikowalne od dnia, w 
którym państwo członkowskie ponosi 
wydatki administracyjne związane z 
wdrożeniem pomocy z EFG, lub od dnia, w 
którym państwo członkowskie rozpoczyna 
świadczenie zindywidualizowanych usług, 
a w przypadku rolników począwszy od 
daty określonej w dokumencie Komisji,
zgodnie z art. 4 ust. 3.

(15) W celu ułatwienia wdrażania 
niniejszego rozporządzenia wydatki 
powinny być kwalifikowalne od dnia, w 
którym państwo członkowskie ponosi 
wydatki administracyjne związane z 
wdrożeniem pomocy z EFG, lub od dnia, w 
którym państwo członkowskie rozpoczyna 
świadczenie zindywidualizowanych usług.

Or. en

Poprawka 117
Edit Bauer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy zapewnić, by w dniu 1 
września każdego roku co najmniej jedna 
czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG 
pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb 
pojawiających się w ostatnich miesiącach 
roku. Wkład finansowy przekazany w 
okresie pozostałym do końca roku należy 
przydzielić, uwzględniając ogólny limit na 
wsparcie dla rolników ustanowiony w 
wieloletnich ramach finansowych.

(16) Należy zapewnić, by w dniu 1 
września każdego roku co najmniej jedna 
czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG 
pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb 
pojawiających się w ostatnich miesiącach 
roku.

Or. en

Poprawka 118
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy zapewnić, by w dniu 1 
września każdego roku co najmniej jedna 
czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG 
pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb 
pojawiających się w ostatnich miesiącach 
roku. Wkład finansowy przekazany w 
okresie pozostałym do końca roku należy 
przydzielić, uwzględniając ogólny limit na 
wsparcie dla rolników ustanowiony w 
wieloletnich ramach finansowych.

(16) Należy zapewnić, by w dniu 1 
września każdego roku co najmniej jedna 
czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG 
pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb 
pojawiających się w ostatnich miesiącach 
roku.

Or. pt

Poprawka 119
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy zapewnić, by w dniu 1 
września każdego roku co najmniej jedna 
czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG 
pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb 
pojawiających się w ostatnich miesiącach 
roku. Wkład finansowy przekazany w 
okresie pozostałym do końca roku należy 
przydzielić, uwzględniając ogólny limit na 
wsparcie dla rolników ustanowiony w 
wieloletnich ramach finansowych.

(16) Należy zapewnić, by w dniu 1 
września każdego roku co najmniej jedna 
czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG 
pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb 
pojawiających się w ostatnich miesiącach 
roku.

Or. de

Poprawka 120
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W interesie zwolnionych 
pracowników państwa członkowskie oraz 
instytucje unijne zaangażowane w proces 
podejmowania decyzji dotyczących EFG 
powinny dołożyć wszelkich starań w celu 
ograniczenia czasu trwania procedur oraz 
ich uproszczenia.

(18) W interesie zwolnionych 
pracowników państwa członkowskie oraz 
instytucje unijne zaangażowane w proces 
podejmowania decyzji dotyczących EFG 
powinny dołożyć wszelkich starań w celu 
ograniczenia czasu trwania procedur oraz 
ich uproszczenia. Zauważa jednak, że czas 
trwania procedur rozpatrywania 
wniosków i podejmowania decyzji wynika 
z ponadnarodowego charakteru 
instrumentu oraz że skrócenie tego czasu 
mogłoby wywołać obawy dotyczące 
odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 121
Marije Cornelissen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19 a) Śródokresowa ocena efektywności i 
trwałości uzyskanych wyników powinna 
obejmować ocenę włączenia tego 
instrumentu do Europejskiego Funduszu 
Społecznego jako mechanizmu szybkiej 
interwencji, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego skutków dla budżetu 
i zarządzania, tak aby zwiększyć spójność i 
komplementarność, skrócić proces 
podejmowania decyzji oraz uprościć i 
usprawnić proces składania wniosków do 
EFDZR, ponieważ EFDZR mógłby 
korzystać ze struktur, procedur, systemów 
zarządzania i kontroli EFS, a także 
stosowanych w EFS uproszczeń w 
obszarach takich jak koszty 
kwalifikowalne;

Or. en

Poprawka 122
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19 b) Europejskie Centrum 
Monitorowania Zmian (EMCC), mające 
siedzibę w unijnej agencji Eurofound w 
Dublinie, wspomaga Komisję Europejską 
oraz zainteresowane państwo 
członkowskie, dostarczając analizy 
jakościowe i ilościowe.

Or. en
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Poprawka 123
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21 a) Europejskie Centrum 
Monitorowania Zmian (EMCC), mające 
siedzibę w unijnej agencji Eurofound w 
Dublinie, dostarcza Komisji Europejskiej 
oraz zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu analizy jakościowe i 
ilościowe, pomagając w ocenianiu 
tendencji w globalizacji oraz 
wykorzystaniu EFG.

Or. en

Poprawka 124
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Europejskie Centrum 
Monitorowania Zmian (EMCC), mające 
siedzibę w unijnej agencji Eurofound w 
Dublinie, dostarcza Komisji Europejskiej 
oraz zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu analizy jakościowe i 
ilościowe, pomagając w ocenianiu 
wniosków o udzielenie pomocy z EFG.

Or. en

Poprawka 125
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Europejskie Centrum 
Monitorowania Zmian (EMCC), mające 
siedzibę w unijnej agencji Eurofound w 
Dublinie, ma możliwość przeprowadzania 
ocen oddziaływania środków aktywnej 
polityki rynku pracy. Ocena wartości 
dodanej EFG w każdym przypadku 
restrukturyzacji wymagałaby 
wcześniejszego zaangażowania i 
dodatkowych środków finansowych dla 
agencji Eurofound na wykonywanie tego 
nowego zadania, jeżeli zażądałaby tego 
Komisja Europejska.

Or. en

Poprawka 126
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Fundusz Dostosowania do 
Zrównoważonego Rozwoju (EFDZR) 
będący integralną częścią Europejskiego 
Funduszu Społecznego, którego celem jest 
utworzenie mechanizmu szybkiej 
interwencji na okres obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych od 
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. 
oraz na okres obowiązywania funduszy 
strukturalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie EFG do EFS zwiększa spójność, podnosi komplementarność między środkami 
profilaktycznymi a naprawczymi oraz skraca proces decyzyjny. Ponadto upraszcza i 
usprawnia obsługę poszczególnych wniosków do EFG, ponieważ EFG mógłby w bardziej 
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bezpośredni sposób korzystać ze struktur i procedur EFS w państwach członkowskich, a także 
z systemów zarządzania i kontroli EFS.

Poprawka 127
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFG jest przyczynienie się do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w Unii Europejskiej poprzez 
umożliwienie Unii wykazania solidarności
z pracownikami zwolnionymi w wyniku 
poważnych zmian strukturalnych w 
kierunkach światowego handlu 
spowodowanych globalizacją, umowami 
handlowymi mającymi wpływ na 
rolnictwo lub nieoczekiwanym kryzysem
oraz zapewnienie wsparcia finansowego w 
celu szybkiej reintegracji zawodowej lub 
zmiany, bądź dostosowania, działalności 
rolniczej.

Celem EFDZR jest przyczynienie się do
inteligentnego, zrównoważonego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu
wzrostu, spójności społecznej, tworzenia 
miejsc pracy w Unii Europejskiej oraz 
ułatwienia płynnego przejścia do 
zrównoważonej gospodarki poprzez 
umożliwienie Unii wykazania solidarności
ze zwalnianymi pracownikami oraz 
zapewnienie wsparcia finansowego w celu
ich szybkiego powrotu na trwałe miejsca 
pracy o wysokiej jakości oraz włączenia 
społecznego.

Or. en

Poprawka 128
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFG jest przyczynienie się do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w Unii Europejskiej poprzez 
umożliwienie Unii wykazania solidarności 
z pracownikami zwolnionymi w wyniku 
poważnych zmian strukturalnych w 
kierunkach światowego handlu 
spowodowanych globalizacją, umowami 

Celem EFG jest przyczynienie się do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy przy jednoczesnym udzielaniu 
terminowego i skutecznego wsparcia
wszystkim pracownikom, którzy utracili 
swoje miejsca pracy w wyniku poważnych 
zmian strukturalnych w kierunkach 
światowego handlu, transformacjii w 
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handlowymi mającymi wpływ na 
rolnictwo lub nieoczekiwanym kryzysem
oraz zapewnienie wsparcia finansowego w 
celu szybkiej reintegracji zawodowej lub 
zmiany, bądź dostosowania, działalności 
rolniczej.

zarządzaniu w przedsiębiorstwach, które 
opowiadają się za przenoszeniem 
produkcji na obszary, gdzie niższe są 
koszty pracy, umów handlowych mających
wpływ na rolnictwo lub nieoczekiwanego 
kryzysu oraz zapewnienie wsparcia 
finansowego w celu szybkiej reintegracji 
zawodowej, za pośrednictwem aktualizacji 
kompetencji, przekazywania nowych 
zdolności, także w dziedzinie 
przedsiębiorczości, oraz w celu 
zapewnienia możliwości zmiany, bądź 
dostosowania, działalności rolniczej.

Or. it

Poprawka 129
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFG jest przyczynienie się do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w Unii Europejskiej poprzez 
umożliwienie Unii wykazania solidarności 
z pracownikami zwolnionymi w wyniku 
poważnych zmian strukturalnych w 
kierunkach światowego handlu 
spowodowanych globalizacją, umowami 
handlowymi mającymi wpływ na 
rolnictwo lub nieoczekiwanym kryzysem 
oraz zapewnienie wsparcia finansowego w 
celu szybkiej reintegracji zawodowej lub 
zmiany, bądź dostosowania, działalności 
rolniczej.

Celem EFG jest przyczynienie się do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w Unii Europejskiej poprzez 
umożliwienie Unii wykazania solidarności 
z pracownikami zwolnionymi w wyniku 
poważnych zmian strukturalnych w
kierunkach światowego handlu 
spowodowanych globalizacją lub 
nieoczekiwanym kryzysem oraz 
zapewnienie wsparcia finansowego w celu 
szybkiej reintegracji zawodowej, a także 
zagwarantowanie młodym ludziom w 
Europie, którzy z powodu globalizacji i 
nieoczekiwanego kryzysu doświadczają 
trudności z wejściem na rynek pracy, 
miejsc pracy lub szkoleń i możliwości 
przekwalifikowania.

Or. de
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Poprawka 130
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFG jest przyczynienie się do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w Unii Europejskiej poprzez 
umożliwienie Unii wykazania solidarności 
z pracownikami zwolnionymi w wyniku 
poważnych zmian strukturalnych w 
kierunkach światowego handlu 
spowodowanych globalizacją, umowami 
handlowymi mającymi wpływ na 
rolnictwo lub nieoczekiwanym kryzysem 
oraz zapewnienie wsparcia finansowego w 
celu szybkiej reintegracji zawodowej lub 
zmiany, bądź dostosowania, działalności 
rolniczej.

Celem EFG jest przyczynienie się do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia
stabilnych miejsc pracy gwarantujących 
przestrzeganie praw pracowniczych
w Unii Europejskiej poprzez umożliwienie 
Unii wykazania solidarności 
z pracownikami zwolnionymi w wyniku 
poważnych zmian strukturalnych 
w kierunkach światowego handlu 
spowodowanych globalizacją lub kryzysem
gospodarczym oraz zapewnienie wsparcia 
finansowego w celu szybkiej reintegracji 
zawodowej.

Or. pt

Poprawka 131
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFG jest przyczynienie się do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w Unii Europejskiej poprzez 
umożliwienie Unii wykazania solidarności 
z pracownikami zwolnionymi w wyniku 
poważnych zmian strukturalnych w 
kierunkach światowego handlu 
spowodowanych globalizacją, umowami 
handlowymi mającymi wpływ na 
rolnictwo lub nieoczekiwanym kryzysem 
oraz zapewnienie wsparcia finansowego w 
celu szybkiej reintegracji zawodowej lub 
zmiany, bądź dostosowania, działalności

Celem EFG jest przyczynienie się do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w Unii Europejskiej poprzez 
umożliwienie Unii wykazania solidarności 
z pracownikami zwolnionymi w wyniku 
poważnych zmian strukturalnych w 
kierunkach światowego handlu 
spowodowanych globalizacją, umowami 
handlowymi lub nieoczekiwanym 
kryzysem oraz zapewnienie wsparcia 
finansowego w celu szybkiej reintegracji 
zawodowej lub zmiany bądź dostosowania
działalności, lecz również poprzez 



AM\908775PL.doc 47/129 PE492.873v01-00

PL

rolniczej. wspieranie pracowników zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach danego sektora, który 
z powodu działań restrukturyzacyjnych 
stoi obliczu poważnych zakłóceń 
gospodarczych zagrażających miejscom 
pracy znacznej liczby pracowników w 
jednym lub kilku regionach lub w jednym 
lub kilku krajach.

Or. fr

Poprawka 132
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań 
korzystających z wkładu finansowego 
funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 
50 % pracowników uczestniczących w 
tych działaniach znalazło nowe stabilne 
zatrudnienie w ciągu roku od daty 
wniosku.

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań 
korzystających z wkładu finansowego 
funduszu jest zapewnienie, by wszyscy 
pracownicy uczestniczący w tych 
działaniach znaleźli stabilne, trwałe
zatrudnienie o wysokiej jakości w ciągu 
roku od daty wniosku.

Or. en

Poprawka 133
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań 
korzystających z wkładu finansowego 
funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 
50 % pracowników uczestniczących w tych 
działaniach znalazło nowe stabilne 
zatrudnienie w ciągu roku od daty 
wniosku.

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań 
korzystających z wkładu finansowego 
funduszu jest skuteczne i szybkie wejście 
danych pracowników na rynek pracy.
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Or. en

Poprawka 134
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań 
korzystających z wkładu finansowego 
funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 
50 % pracowników uczestniczących w tych 
działaniach znalazło nowe stabilne
zatrudnienie w ciągu roku od daty 
wniosku.

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań 
korzystających z wkładu finansowego 
funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 
50 % pracowników uczestniczących w tych 
działaniach znalazło nowe trwałe
zatrudnienie przed końcem okresu 
wdrażania. Jeżeli cel ten nie zostanie 
osiągnięty, dokonuje się ocen i 
przygotowuje propozycje usprawnień dla 
podobnych przypadków w przyszłości.

Or. de

Poprawka 135
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań 
korzystających z wkładu finansowego 
funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 
50 % pracowników uczestniczących w tych 
działaniach znalazło nowe stabilne
zatrudnienie w ciągu roku od daty 
wniosku.

Zgodnie z art. 2 lit. a), b)  i c) celem 
działań korzystających z wkładu 
finansowego funduszu jest zapewnienie, by 
co najmniej 50 % pracowników 
uczestniczących w tych działaniach 
znalazło nowe trwałe zatrudnienie przed 
końcem okresu wdrażania.

Or. fr
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Poprawka 136
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań 
korzystających z wkładu finansowego 
funduszu jest zapewnienie, by co najmniej
50 % pracowników uczestniczących w tych 
działaniach znalazło nowe stabilne
zatrudnienie w ciągu roku od daty 
wniosku.

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań 
korzystających z wkładu finansowego 
funduszu jest zapewnienie, by co najmniej
50% pracowników uczestniczących w tych 
działaniach zostało ponownie 
zatrudnionych lub znalazło nowe 
zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy po 
zakończeniu stosowania środków.

Or. en

Poprawka 137
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań 
korzystających z wkładu finansowego 
funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 
50 % pracowników uczestniczących w tych 
działaniach znalazło nowe stabilne 
zatrudnienie w ciągu roku od daty
wniosku.

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań 
korzystających z wkładu finansowego 
funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 
50 % pracowników uczestniczących w tych 
działaniach znalazło nowe stabilne 
zatrudnienie w ciągu roku od daty
otrzymania pomocy.

Or. lt

Poprawka 138
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pracowników zwolnionych w wyniku 
poważnych zmian strukturalnych w 
kierunkach światowego handlu 
spowodowanych globalizacją, których 
przejawem jest w szczególności znaczny 
wzrost przywozu do Unii Europejskiej, 
gwałtowny spadek udziału Unii w rynku 
danego sektora lub delokalizacja 
działalności do państw trzecich, o ile 
zwolnienia te mają znaczący niekorzystny 
wpływ na lokalną, regionalną i krajową 
gospodarkę;

(a) zwolnionych pracowników, o ile 
zwolnienia te mają znaczący niekorzystny 
wpływ na lokalną, regionalną lub krajową 
gospodarkę;

Or. en

Poprawka 139
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pracowników zwolnionych w wyniku
poważnych zmian strukturalnych w 
kierunkach światowego handlu
spowodowanych globalizacją, których 
przejawem jest w szczególności znaczny 
wzrost przywozu do Unii Europejskiej, 
gwałtowny spadek udziału Unii w rynku
danego sektora lub delokalizacja 
działalności do państw trzecich, o ile 
zwolnienia te mają znaczący niekorzystny 
wpływ na lokalną, regionalną i krajową 
gospodarkę;

(a) pracowników zwolnionych w wyniku
przemian gospodarczych spowodowanych
np. globalizacją, zmianami 
technologicznymi i innowacjami, 
integracją jednolitego rynku, o ile 
zwolnienia te mają znaczący niekorzystny 
wpływ na lokalną, regionalną lub krajową 
gospodarkę;

Or. en

Poprawka 140
Ria Oomen-Ruijten
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pracowników zwolnionych w wyniku 
poważnych zmian strukturalnych w 
kierunkach światowego handlu 
spowodowanych globalizacją, których 
przejawem jest w szczególności znaczny 
wzrost przywozu do Unii Europejskiej, 
gwałtowny spadek udziału Unii w rynku 
danego sektora lub delokalizacja 
działalności do państw trzecich, o ile 
zwolnienia te mają znaczący niekorzystny 
wpływ na lokalną, regionalną i krajową 
gospodarkę;

(a) pracowników, w tym rolników,
zwolnionych w wyniku poważnych zmian 
strukturalnych w kierunkach światowego 
handlu spowodowanych globalizacją, 
których przejawem jest w szczególności 
znaczny wzrost przywozu do Unii 
Europejskiej, gwałtowny spadek udziału 
Unii w rynku danego sektora lub 
delokalizacja działalności do państw 
trzecich, o ile zwolnienia te mają znaczący 
niekorzystny wpływ na lokalną, regionalną 
i krajową gospodarkę;

Or. nl

Poprawka 141
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) pracowników zwolnionych w wyniku 
poważnych zakłóceń gospodarki na 
poziomie lokalnym, regionalnym lub 
krajowym spowodowanych 
nieoczekiwanym kryzysem, pod 
warunkiem że można ustalić bezpośredni i 
wyraźny związek między zwolnieniami a 
kryzysem;

skreślona

Or. en

Poprawka 142
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) pracowników zwolnionych w wyniku 
poważnych zakłóceń gospodarki na 
poziomie lokalnym, regionalnym lub 
krajowym spowodowanych
nieoczekiwanym kryzysem, pod 
warunkiem że można ustalić bezpośredni i 
wyraźny związek między zwolnieniami a 
kryzysem;

(b) pracowników zwolnionych w wyniku 
poważnych zakłóceń gospodarki na 
poziomie lokalnym, regionalnym lub 
krajowym spowodowanych kryzysem
gospodarczym, pod warunkiem że można 
ustalić bezpośredni i wyraźny związek 
między zwolnieniami a kryzysem;

Or. pt

Poprawka 143
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) pracowników zwolnionych w wyniku 
poważnych zakłóceń gospodarki na 
poziomie lokalnym, regionalnym lub 
krajowym spowodowanych 
nieoczekiwanym kryzysem, pod 
warunkiem że można ustalić bezpośredni i 
wyraźny związek między zwolnieniami a 
kryzysem;

(b) pracowników zwolnionych w wyniku 
poważnych zakłóceń gospodarki na 
poziomie lokalnym, regionalnym lub 
krajowym spowodowanych 
nieoczekiwanym kryzysem, w tym 
drastyczną zmianą sytuacji rynkowej, pod 
warunkiem że można ustalić bezpośredni i 
wyraźny związek między zwolnieniami a 
kryzysem;

Or. nl

Poprawka 144
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) pracowników, którzy zmieniają lub 
dostosowują swoją wcześniejszą 

skreślona
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działalność rolniczą w okresie 
następującym po parafowaniu przez Unię 
umowy handlowej zawierającej środki 
liberalizacji handlu w danym sektorze 
rolnym, a przed końcem trzyletniego 
okresu liczonego od dnia pełnego 
wprowadzenia w życie tych środków, i pod 
warunkiem że doprowadziły one do 
znacznego wzrostu przywozu do Unii 
produktu lub produktów rolnych przy 
znacznym spadku cen tych produktów na 
poziomie Unii lub, w odpowiednich 
przypadkach, na poziomie krajowym lub 
regionalnym.

Or. pt

Poprawka 145
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) pracowników, którzy zmieniają lub 
dostosowują swoją wcześniejszą 
działalność rolniczą w okresie 
następującym po parafowaniu przez Unię 
umowy handlowej zawierającej środki 
liberalizacji handlu w danym sektorze 
rolnym, a przed końcem trzyletniego 
okresu liczonego od dnia pełnego 
wprowadzenia w życie tych środków, i pod 
warunkiem że doprowadziły one do 
znacznego wzrostu przywozu do Unii 
produktu lub produktów rolnych przy 
znacznym spadku cen tych produktów na 
poziomie Unii lub, w odpowiednich 
przypadkach, na poziomie krajowym lub 
regionalnym.

skreślona

Or. en
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Poprawka 146
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) pracowników, którzy zmieniają lub 
dostosowują swoją wcześniejszą 
działalność rolniczą w okresie 
następującym po parafowaniu przez Unię 
umowy handlowej zawierającej środki 
liberalizacji handlu w danym sektorze 
rolnym, a przed końcem trzyletniego 
okresu liczonego od dnia pełnego 
wprowadzenia w życie tych środków, i pod 
warunkiem że doprowadziły one do 
znacznego wzrostu przywozu do Unii 
produktu lub produktów rolnych przy 
znacznym spadku cen tych produktów na 
poziomie Unii lub, w odpowiednich 
przypadkach, na poziomie krajowym lub 
regionalnym.

skreślona

Or. nl

Poprawka 147
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) pracowników, którzy zmieniają lub 
dostosowują swoją wcześniejszą 
działalność rolniczą w okresie 
następującym po parafowaniu przez Unię 
umowy handlowej zawierającej środki 
liberalizacji handlu w danym sektorze 
rolnym, a przed końcem trzyletniego 
okresu liczonego od dnia pełnego 
wprowadzenia w życie tych środków, i pod 
warunkiem że doprowadziły one do 
znacznego wzrostu przywozu do Unii 

skreślona
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produktu lub produktów rolnych przy 
znacznym spadku cen tych produktów na 
poziomie Unii lub, w odpowiednich 
przypadkach, na poziomie krajowym lub 
regionalnym.

Or. fr

Poprawka 148
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) pracowników, którzy zmieniają lub 
dostosowują swoją wcześniejszą 
działalność rolniczą w okresie 
następującym po parafowaniu przez Unię 
umowy handlowej zawierającej środki 
liberalizacji handlu w danym sektorze 
rolnym, a przed końcem trzyletniego 
okresu liczonego od dnia pełnego 
wprowadzenia w życie tych środków, i pod 
warunkiem że doprowadziły one do 
znacznego wzrostu przywozu do Unii 
produktu lub produktów rolnych przy 
znacznym spadku cen tych produktów na 
poziomie Unii lub, w odpowiednich 
przypadkach, na poziomie krajowym lub 
regionalnym.

(c) młodzieży, która z powodu kryzysu i 
globalizacji doświadcza trudności z 
wejściem na rynek pracy i poszukuje 
pracy, szkoleń i możliwości 
przekwalifikowania;

Or. de

Poprawka 149
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) pracowników, którzy zmieniają lub (c) pracowników sektorów, w których 
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dostosowują swoją wcześniejszą 
działalność rolniczą w okresie 
następującym po parafowaniu przez Unię 
umowy handlowej zawierającej środki 
liberalizacji handlu w danym sektorze 
rolnym, a przed końcem trzyletniego 
okresu liczonego od dnia pełnego 
wprowadzenia w życie tych środków, i pod 
warunkiem że doprowadziły one do 
znacznego wzrostu przywozu do Unii 
produktu lub produktów rolnych przy 
znacznym spadku cen tych produktów na 
poziomie Unii lub, w odpowiednich 
przypadkach, na poziomie krajowym lub 
regionalnym.

zachodzą poważne zakłócenia 
gospodarcze i które otrzymują zwiększone 
wsparcie sektorowe na mocy decyzji 
Komisji, o której mowa w art. 4 ust. 3.

Or. fr

Poprawka 150
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „pracownik” oznacza pracowników, 
którzy zawarli umowy o pracę na czas 
nieokreślony, i których umowa o pracę lub 
stosunek pracy jest zgodny z art. 4; lub

(a) „pracownik” oznacza osobę 
posiadającą umowę lub stosunek pracy
określone w prawie obowiązującym w 
danym państwie członkowskim i/lub 
regulowane prawem obowiązującym w 
danym państwie członkowskim lub 
posiadającą faktyczny stosunek pracy, 
niezależnie od sytuacji umownej. 
Definicja ta obejmuje pracowników 
zatrudnionych na czas określony i 
pracowników zatrudnionych przez agencje 
pracy tymczasowej.

Or. en

Poprawka 151
Marije Cornelissen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „pracownik” oznacza pracowników 
zatrudnionych na czas określony, zgodnie 
z definicją zawartą w dyrektywie Rady 
1999/70/WE24, których umowa o pracę 
lub stosunek pracy jest zgodny z art. 4 ust. 
1 lit. a) lub b) i kończy się, i nie zostaje 
przedłużony, w terminie określonym w 
tymże ustępie art. 4; lub

skreślona

Or. en

Poprawka 152
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „pracownik” oznacza pracowników 
zatrudnianych przez agencje pracy 
tymczasowej, zgodnie z definicją zawartą 
w art. 3 dyrektywy 2008/104/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady25, w 
przypadku gdy przedsiębiorstwo 
użytkownik jest przedsiębiorstwem 
spełniającym warunki zawarte w art. 4 
ust. 1 lit. a) lub b), i których okres 
skierowania do tego przedsiębiorstwa 
zakończył się i nie został odnowiony w 
terminie określonym w tymże punkcie art. 
4; lub

skreślona

Or. en

Poprawka 153
Edit Bauer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „pracownik” oznacza pracowników 
zatrudnianych przez agencje pracy 
tymczasowej, zgodnie z definicją zawartą 
w art. 3 dyrektywy 2008/104/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, w 
przypadku gdy przedsiębiorstwo 
użytkownik jest przedsiębiorstwem 
spełniającym warunki zawarte w art. 4 ust. 
1 lit. a) lub b), i których okres skierowania 
do tego przedsiębiorstwa zakończył się i 
nie został odnowiony w terminie 
określonym w tymże punkcie art. 4; lub

(c) „pracownik” oznacza pracowników 
zatrudnianych przez agencje pracy 
tymczasowej, zgodnie z definicją zawartą 
w art. 3 dyrektywy 2008/104/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, w 
przypadku gdy przedsiębiorstwo 
użytkownik jest przedsiębiorstwem 
spełniającym warunki zawarte w art. 4 ust. 
1 lit. a) lub b), i których okres skierowania 
do tego przedsiębiorstwa zakończył się i 
nie został odnowiony w terminie 
określonym w tymże punkcie art. 4, 
z wyłączeniem pracowników sezonowych; 
lub

Or. en

Poprawka 154
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek (w tym rolników) oraz 
wszystkich współpracujących członków 
gospodarstwa domowego w przypadku 
rolników, pod warunkiem że produkowali 
produkty objęte daną umową handlową, 
przed wejściem w życie środków 
dotyczących danego sektora.

(d) „pracownik” oznacza właścicieli
zarządzających mikroprzedsiębiorstwami i
osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek (w tym rolników).

Or. fr
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Poprawka 155
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek (w tym rolników) oraz 
wszystkich współpracujących członków 
gospodarstwa domowego w przypadku 
rolników, pod warunkiem że produkowali 
produkty objęte daną umową handlową, 
przed wejściem w życie środków 
dotyczących danego sektora.

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek i rolników 
oraz wszystkich współpracujących 
członków gospodarstwa domowego, którzy 
zrezygnowali z obecnej pracy.

Or. en

Poprawka 156
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek (w tym 
rolników) oraz wszystkich 
współpracujących członków gospodarstwa 
domowego w przypadku rolników, pod 
warunkiem że produkowali produkty 
objęte daną umową handlową, przed 
wejściem w życie środków dotyczących 
danego sektora.

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających mikroprzedsiębiorstwami,
małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz 
osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek oraz wszystkich 
współpracujących członków gospodarstwa 
domowego.

Or. fr
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Poprawka 157
Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek (w tym rolników) oraz 
wszystkich współpracujących członków 
gospodarstwa domowego w przypadku 
rolników, pod warunkiem że produkowali 
produkty objęte daną umową handlową, 
przed wejściem w życie środków 
dotyczących danego sektora.

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek oraz 
wszystkich współpracujących członków 
gospodarstwa domowego.

Or. en

Uzasadnienie

EFG powinien mieć zastosowanie do rolników w taki sam sposób jak do innych sektorów.

Poprawka 158
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek (w tym 
rolników) oraz wszystkich 
współpracujących członków gospodarstwa 
domowego w przypadku rolników, pod 
warunkiem że produkowali produkty 
objęte daną umową handlową, przed 
wejściem w życie środków dotyczących 
danego sektora.

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek (w tym 
rolników);
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Or. en

Poprawka 159
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek (w tym rolników) oraz 
wszystkich współpracujących członków 
gospodarstwa domowego w przypadku 
rolników, pod warunkiem że produkowali 
produkty objęte daną umową handlową, 
przed wejściem w życie środków 
dotyczących danego sektora.

(d) „pracownik” oznacza osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek (w tym rolników) oraz 
wszystkich współpracujących członków 
gospodarstwa domowego w przypadku 
rolników, pod warunkiem że produkowali 
produkty objęte daną umową handlową, 
przed wejściem w życie środków 
dotyczących danego sektora.

Or. lt

Poprawka 160
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek (w tym
rolników) oraz wszystkich 
współpracujących członków gospodarstwa 
domowego w przypadku rolników, pod 
warunkiem że produkowali produkty 
objęte daną umową handlową, przed 
wejściem w życie środków dotyczących 
danego sektora.

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek (bez
rolników) oraz wszystkich 
współpracujących członków gospodarstwa 
domowego w przypadku rolników, pod 
warunkiem że produkowali produkty 
objęte daną umową handlową, przed 
wejściem w życie środków dotyczących 
danego sektora.
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Or. pt

Poprawka 161
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek (w tym 
rolników) oraz wszystkich 
współpracujących członków gospodarstwa 
domowego w przypadku rolników, pod 
warunkiem że produkowali produkty 
objęte daną umową handlową, przed 
wejściem w życie środków dotyczących 
danego sektora.

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek (w tym 
rolników) oraz wszystkich 
współpracujących członków gospodarstwa 
domowego.

Or. nl

Poprawka 162
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d a) „działanie restrukturyzacyjne” 
oznacza reorganizację struktury, 
procesów pracy i organizacji zakładu, 
mającą ilościowy lub jakościowy wpływ na 
zatrudnienie;

Or. fr

Poprawka 163
Mara Bizzotto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zwolnienie w okresie czterech miesięcy 
co najmniej 500 pracowników w 
przedsiębiorstwie w państwie 
członkowskim, włącznie z pracownikami 
zwalnianymi u jego dostawców lub 
producentów znajdujących się poniżej w 
łańcuchu dostaw; 

(a) zwolnienie w okresie czterech miesięcy 
co najmniej 200 pracowników w 
przedsiębiorstwie w państwie 
członkowskim, włącznie z pracownikami 
zwalnianymi u jego dostawców lub 
producentów znajdujących się poniżej w 
łańcuchu dostaw; 

Or. it

Poprawka 164
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zwolnienie w okresie czterech miesięcy 
co najmniej 500 pracowników w 
przedsiębiorstwie w państwie 
członkowskim, włącznie z pracownikami 
zwalnianymi u jego dostawców lub 
producentów znajdujących się poniżej w 
łańcuchu dostaw;

(a) zwolnienie w okresie czterech miesięcy 
co najmniej 250 pracowników w 
przedsiębiorstwie w państwie 
członkowskim, włącznie z pracownikami 
zwalnianymi u jego dostawców lub 
producentów znajdujących się poniżej w 
łańcuchu dostaw;

Or. fr

Poprawka 165
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) zwolnienie w okresie czterech miesięcy 
co najmniej 500 pracowników w 
przedsiębiorstwie w państwie 

(a) zwolnienie w okresie czterech miesięcy 
co najmniej 300 pracowników w 
przedsiębiorstwie w państwie 
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członkowskim, włącznie z pracownikami 
zwalnianymi u jego dostawców lub 
producentów znajdujących się poniżej w 
łańcuchu dostaw;

członkowskim, włącznie z pracownikami 
zwalnianymi u jego dostawców lub 
producentów znajdujących się poniżej w 
łańcuchu dostaw;

Or. lt

Poprawka 166
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zwolnienie w okresie dziewięciu 
miesięcy co najmniej 500 pracowników, 
szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach działających w jednym 
sektorze gospodarki według w klasyfikacji 
NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym 
regionie lub w dwóch sąsiadujących ze 
sobą regionach na poziomie NUTS II, lub 
w więcej niż dwóch sąsiadujących 
regionach na poziomie NUTS II, pod 
warunkiem że łącznie w dwóch regionach 
zwolnionych zostało ponad 500 
pracowników.

(b) zwolnienie w okresie dziewięciu 
miesięcy co najmniej 500 pracowników, 
szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach działających w jednym 
sektorze zlokalizowanych w jednym 
regionie lub w dwóch sąsiadujących ze 
sobą regionach na poziomie NUTS II, lub 
w więcej niż dwóch sąsiadujących 
regionach na poziomie NUTS II, pod 
warunkiem że łącznie w dwóch regionach 
zwolnionych zostało ponad 500 
pracowników.

Or. en

Poprawka 167
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zwolnienie w okresie dziewięciu 
miesięcy co najmniej 500 pracowników, 
szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach działających w jednym 
sektorze gospodarki według w klasyfikacji 

(b) zwolnienie w okresie dziewięciu 
miesięcy co najmniej 200 pracowników, 
szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach działających w jednym 
sektorze gospodarki według w klasyfikacji 



AM\908775PL.doc 65/129 PE492.873v01-00

PL

NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym 
regionie lub w dwóch sąsiadujących ze 
sobą regionach na poziomie NUTS II, lub 
w więcej niż dwóch sąsiadujących 
regionach na poziomie NUTS II, pod 
warunkiem że łącznie w dwóch regionach 
zwolnionych zostało ponad 500
pracowników.

NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym 
regionie lub w dwóch sąsiadujących ze 
sobą regionach na poziomie NUTS II, lub 
w więcej niż dwóch sąsiadujących 
regionach na poziomie NUTS II, pod 
warunkiem że łącznie w dwóch regionach 
zwolnionych zostało ponad 200
pracowników.

Or. it

Poprawka 168
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zwolnienie w okresie dziewięciu 
miesięcy co najmniej 500 pracowników, 
szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach działających w jednym 
sektorze gospodarki według w klasyfikacji 
NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym 
regionie lub w dwóch sąsiadujących ze 
sobą regionach na poziomie NUTS II, lub 
w więcej niż dwóch sąsiadujących 
regionach na poziomie NUTS II, pod 
warunkiem że łącznie w dwóch regionach 
zwolnionych zostało ponad 500
pracowników.

(b) zwolnienie w okresie dziewięciu 
miesięcy co najmniej 250 pracowników, 
szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach działających w jednym 
sektorze gospodarki według w klasyfikacji 
NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym 
regionie lub w dwóch sąsiadujących ze 
sobą regionach na poziomie NUTS II, lub 
w więcej niż dwóch sąsiadujących 
regionach na poziomie NUTS II, pod 
warunkiem że łącznie w dwóch regionach 
zwolnionych zostało ponad 250
pracowników.

Or. fr

Poprawka 169
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) zwolnienie w okresie dziewięciu (b) zwolnienie w okresie dziewięciu 
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miesięcy co najmniej 500 pracowników, 
szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach działających w jednym 
sektorze gospodarki według w klasyfikacji 
NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym 
regionie lub w dwóch sąsiadujących ze 
sobą regionach na poziomie NUTS II, lub 
w więcej niż dwóch sąsiadujących 
regionach na poziomie NUTS II, pod 
warunkiem że łącznie w dwóch regionach 
zwolnionych zostało ponad 500
pracowników.

miesięcy co najmniej 300 pracowników, 
szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach działających w jednym 
sektorze gospodarki według w klasyfikacji 
NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym 
regionie lub w dwóch sąsiadujących ze 
sobą regionach na poziomie NUTS II, lub 
w więcej niż dwóch sąsiadujących 
regionach na poziomie NUTS II, pod 
warunkiem że łącznie w dwóch regionach 
zwolnionych zostało ponad 300
pracowników.

Or. lt

Poprawka 170
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) co najmniej 500 zwolnień w okresie 
dwunastu miesięcy, zwłaszcza w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, w sektorze 
gospodarczym państwa członkowskiego, 
w którym zaobserwowano gwałtowny 
wzrost stopy bezrobocia.

Or. pt

Poprawka 171
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do rolników, gdy po 
parafowaniu umowy handlowej i na 
podstawie informacji, danych i analiz, 
którymi dysponuje Komisja, uzna ona, że 

skreślony
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warunki udzielenia wsparcia zgodnie z 
art. 2 lit. c) prawdopodobnie zostaną 
spełnione dla znacznej liczby rolników, 
wówczas przyjmuje ona akty delegowane 
zgodnie z art. 24, wskazując kwalifikujące 
się sektory lub produkty, określając w 
stosownych przypadkach dotknięte 
obszary geograficzne, określając 
maksymalne kwoty potencjalnego 
wsparcia na poziomie Unii, okresy 
odniesienia i warunki kwalifikowalności 
dla rolników, a także terminy 
kwalifikowalności wydatków, jak również 
określając termin składania wniosków i, 
jeżeli to konieczne, ich zawartość zgodnie 
z art. 8 ust. 2.

Or. pt

Poprawka 172
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do rolników, gdy po 
parafowaniu umowy handlowej i na 
podstawie informacji, danych i analiz, 
którymi dysponuje Komisja, uzna ona, że 
warunki udzielenia wsparcia zgodnie z 
art. 2 lit. c) prawdopodobnie zostaną 
spełnione dla znacznej liczby rolników, 
wówczas przyjmuje ona akty delegowane 
zgodnie z art. 24, wskazując kwalifikujące 
się sektory lub produkty, określając w 
stosownych przypadkach dotknięte 
obszary geograficzne, określając 
maksymalne kwoty potencjalnego 
wsparcia na poziomie Unii, okresy 
odniesienia i warunki kwalifikowalności 
dla rolników, a także terminy 
kwalifikowalności wydatków, jak również 
określając termin składania wniosków i, 
jeżeli to konieczne, ich zawartość zgodnie 

skreślony
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z art. 8 ust. 2.

Or. en

Poprawka 173
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do rolników, gdy po 
parafowaniu umowy handlowej i na 
podstawie informacji, danych i analiz, 
którymi dysponuje Komisja, uzna ona, że 
warunki udzielenia wsparcia zgodnie z 
art. 2 lit. c) prawdopodobnie zostaną 
spełnione dla znacznej liczby rolników, 
wówczas przyjmuje ona akty delegowane 
zgodnie z art. 24, wskazując kwalifikujące 
się sektory lub produkty, określając w 
stosownych przypadkach dotknięte 
obszary geograficzne, określając 
maksymalne kwoty potencjalnego 
wsparcia na poziomie Unii, okresy 
odniesienia i warunki kwalifikowalności 
dla rolników, a także terminy 
kwalifikowalności wydatków, jak również 
określając termin składania wniosków i, 
jeżeli to konieczne, ich zawartość zgodnie 
z art. 8 ust. 2.

skreślony

Or. nl

Poprawka 174
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do rolników, gdy po skreślony



AM\908775PL.doc 69/129 PE492.873v01-00

PL

parafowaniu umowy handlowej i na 
podstawie informacji, danych i analiz, 
którymi dysponuje Komisja, uzna ona, że 
warunki udzielenia wsparcia zgodnie z 
art. 2 lit. c) prawdopodobnie zostaną 
spełnione dla znacznej liczby rolników, 
wówczas przyjmuje ona akty delegowane 
zgodnie z art. 24, wskazując kwalifikujące 
się sektory lub produkty, określając w 
stosownych przypadkach dotknięte 
obszary geograficzne, określając 
maksymalne kwoty potencjalnego 
wsparcia na poziomie Unii, okresy 
odniesienia i warunki kwalifikowalności 
dla rolników, a także terminy 
kwalifikowalności wydatków, jak również 
określając termin składania wniosków i, 
jeżeli to konieczne, ich zawartość zgodnie 
z art. 8 ust. 2.

Or. fr

Poprawka 175
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do rolników, gdy po 
parafowaniu umowy handlowej i na 
podstawie informacji, danych i analiz, 
którymi dysponuje Komisja, uzna ona, że
warunki udzielenia wsparcia zgodnie z 
art. 2 lit. c) prawdopodobnie zostaną 
spełnione dla znacznej liczby rolników, 
wówczas przyjmuje ona akty delegowane 
zgodnie z art. 24, wskazując kwalifikujące 
się sektory lub produkty, określając w 
stosownych przypadkach dotknięte 
obszary geograficzne, określając
maksymalne kwoty potencjalnego 
wsparcia na poziomie Unii, okresy 
odniesienia i warunki kwalifikowalności 
dla rolników, a także terminy 

3. Jeżeli Komisja uzna na podstawie 
informacji, danych i analiz, którymi 
dysponuje i po konsultacjach z 
przedstawicielami danej gałęzi przemysłu 
europejskiego oraz organizacjami 
skupiającymi partnerów społecznych, że  
konkretny sektor z powodu działań 
restrukturyzacyjnych boryka się z 
poważnymi zakłóceniami gospodarczymi, 
które zagrażają miejscom pracy znacznej 
liczby pracowników w jednym lub wielu 
regionach lub w jednym lub kilku 
krajach, przyjmuje ona decyzję, w której 
określa dotknięty sektor i dotknięte 
obszary geograficzne, określając okresy 
odniesienia i warunki kwalifikowalności 
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kwalifikowalności wydatków, jak również 
określając termin składania wniosków i, 
jeżeli to konieczne, ich zawartość zgodnie 
z art. 8 ust. 2.

dla pracowników, a także terminy 
kwalifikowalności i rodzaj wydatków, jak 
również określając termin składania 
wniosków i, jeżeli to konieczne, ich 
zawartość, oprócz informacji określonych 
w art. 8 ust. 2.

Or. fr

Poprawka 176
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do rolników, gdy po 
parafowaniu umowy handlowej i na 
podstawie informacji, danych i analiz, 
którymi dysponuje Komisja, uzna ona, że 
warunki udzielenia wsparcia zgodnie z art. 
2 lit. c) prawdopodobnie zostaną spełnione 
dla znacznej liczby rolników, wówczas 
przyjmuje ona akty delegowane zgodnie z 
art. 24, wskazując kwalifikujące się sektory 
lub produkty, określając w stosownych 
przypadkach dotknięte obszary 
geograficzne, określając maksymalne 
kwoty potencjalnego wsparcia na poziomie 
Unii, okresy odniesienia i warunki 
kwalifikowalności dla rolników, a także 
terminy kwalifikowalności wydatków, jak 
również określając termin składania 
wniosków i, jeżeli to konieczne, ich 
zawartość zgodnie z art. 8 ust. 2.

3. W odniesieniu do rolników, gdy po 
parafowaniu umowy handlowej i na 
podstawie informacji, danych i analiz, 
którymi dysponuje Komisja i które zostaną 
jej przekazane przez przedstawicieli 
państw członkowskich UE, uzna ona, że 
warunki udzielenia wsparcia zgodnie z art. 
2 lit. c) prawdopodobnie zostaną spełnione 
dla znacznej liczby rolników, wówczas 
przyjmuje ona akty delegowane zgodnie z 
art. 24, wskazując kwalifikujące się sektory 
lub produkty, określając w stosownych 
przypadkach dotknięte obszary 
geograficzne, określając maksymalne 
kwoty potencjalnego wsparcia na poziomie 
Unii, okresy odniesienia i warunki 
kwalifikowalności dla rolników, a także 
terminy kwalifikowalności wydatków, jak 
również określając termin składania 
wniosków i, jeżeli to konieczne, ich 
zawartość zgodnie z art. 8 ust. 2.

Or. lt

Poprawka 177
Edit Bauer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek zmieniają lub w przypadku 
rolników dostosowują swoją poprzednią 
działalność, sytuacje takie do celów 
niniejszego rozporządzenia traktowane są 
jako zwolnienia.

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami, osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek i rolnicy nie prowadzą już 
działalności.

Or. en

Poprawka 178
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek zmieniają lub w przypadku 
rolników dostosowują swoją poprzednią
działalność, sytuacje takie do celów 
niniejszego rozporządzenia traktowane są 
jako zwolnienia.

4. Jeżeli właściciele zarządzający
mikroprzedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek (w tym również rolnicy)
zmieniają działalność, sytuacje takie do 
celów niniejszego rozporządzenia 
traktowane są jako zwolnienia.

Or. fr

Poprawka 179
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 4. Jeżeli osoby prowadzące działalność na 
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średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek zmieniają lub w przypadku 
rolników dostosowują swoją poprzednią 
działalność, sytuacje takie do celów 
niniejszego rozporządzenia traktowane są 
jako zwolnienia.

własny rachunek zmieniają lub w 
przypadku rolników dostosowują swoją 
poprzednią działalność, sytuacje takie do 
celów niniejszego rozporządzenia 
traktowane są jako zwolnienia.

Or. lt

Poprawka 180
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek zmieniają lub w przypadku 
rolników dostosowują swoją poprzednią 
działalność, sytuacje takie do celów 
niniejszego rozporządzenia traktowane są 
jako zwolnienia.

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek zmieniają swoją poprzednią 
działalność, sytuacje takie do celów 
niniejszego rozporządzenia traktowane są 
jako zwolnienia.

Or. nl

Poprawka 181
Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek zmieniają lub w przypadku 
rolników dostosowują swoją poprzednią
działalność, sytuacje takie do celów 
niniejszego rozporządzenia traktowane są 

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek zmieniają działalność, sytuacje 
takie do celów niniejszego rozporządzenia 
traktowane są jako zwolnienia.
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jako zwolnienia.

Or. en

Uzasadnienie

EFG powinien mieć zastosowanie do rolników w taki sam sposób jak do innych sektorów.

Poprawka 182
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek zmieniają lub w przypadku 
rolników dostosowują swoją poprzednią 
działalność, sytuacje takie do celów 
niniejszego rozporządzenia traktowane są 
jako zwolnienia.

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek zmieniają swoją poprzednią 
działalność, sytuacje takie do celów 
niniejszego rozporządzenia traktowane są 
jako zwolnienia.

Or. de

Poprawka 183
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek zmieniają lub w przypadku 
rolników dostosowują swoją poprzednią 
działalność, sytuacje takie do celów 
niniejszego rozporządzenia traktowane są 
jako zwolnienia.

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek zmieniają swoją poprzednią 
działalność, sytuacje takie do celów 
niniejszego rozporządzenia traktowane są 
jako zwolnienia.
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Or. pt

Poprawka 184
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek zmieniają lub w przypadku 
rolników dostosowują swoją poprzednią
działalność, sytuacje takie do celów 
niniejszego rozporządzenia traktowane są 
jako zwolnienia.

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek, zmieniają działalność, sytuacje 
takie do celów niniejszego rozporządzenia 
traktowane są jako zwolnienia.

Or. fr

Poprawka 185
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek (włączając rolników), zwolnienia 
liczy się bądź od daty zaprzestania 
działalności, spowodowanego 
którymkolwiek z warunków określonych w 
art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami 
krajowymi lub przepisami 
administracyjnymi, bądź od daty 
określonej przez Komisję w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3.

(c) W przypadku osób prowadzących 
działalność na własny rachunek (włączając 
rolników) zwolnienia liczy się bądź od 
daty zaprzestania działalności, 
spowodowanego którymkolwiek z 
warunków określonych w art. 2, ustalonej 
zgodnie z przepisami krajowymi lub 
przepisami administracyjnymi, bądź od 
daty określonej przez Komisję w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3.
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Or. lt

Poprawka 186
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek (włączając rolników), zwolnienia 
liczy się bądź od daty zaprzestania 
działalności, spowodowanego 
którymkolwiek z warunków określonych w 
art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami 
krajowymi lub przepisami 
administracyjnymi, bądź od daty 
określonej przez Komisję w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3.

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, osób prowadzących 
działalność na własny rachunek oraz
rolników, zwolnienia liczy się od daty 
zaprzestania działalności, spowodowanego 
którymkolwiek z warunków określonych w 
art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami 
krajowymi lub przepisami 
administracyjnymi.

Or. en

Poprawka 187
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek (włączając rolników), zwolnienia 
liczy się bądź od daty zaprzestania 
działalności, spowodowanego 
którymkolwiek z warunków określonych w 
art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami 

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek zwolnienia liczy się od daty 
zaprzestania działalności, spowodowanego 
którymkolwiek z warunków określonych w 
art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami 
krajowymi lub przepisami 
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krajowymi lub przepisami 
administracyjnymi, bądź od daty 
określonej przez Komisję w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3.

administracyjnymi.

Or. en

Poprawka 188
Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek (włączając rolników), zwolnienia 
liczy się bądź od daty zaprzestania 
działalności, spowodowanego 
którymkolwiek z warunków określonych w 
art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami 
krajowymi lub przepisami 
administracyjnymi, bądź od daty 
określonej przez Komisję w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3.

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, zwolnienia liczy się bądź od daty 
zaprzestania działalności, spowodowanego 
którymkolwiek z warunków określonych w 
art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami 
krajowymi lub przepisami 
administracyjnymi, bądź od daty 
określonej przez Komisję w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć specjalne odniesienie do rolników. EFG powinien mieć zastosowanie do 
rolników w taki sam sposób jak do innych sektorów. W szczególności sytuacje te są objęte 
drugim filarem wspólnej polityki rolnej.

Poprawka 189
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek (włączając rolników), zwolnienia 
liczy się bądź od daty zaprzestania 
działalności, spowodowanego 
którymkolwiek z warunków określonych w 
art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami 
krajowymi lub przepisami 
administracyjnymi, bądź od daty 
określonej przez Komisję w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3.

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, zwolnienia liczy się bądź od daty 
zaprzestania działalności, spowodowanego 
którymkolwiek z warunków określonych w 
art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami 
krajowymi lub przepisami 
administracyjnymi, bądź od daty 
określonej przez Komisję w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3.

Or. de

Poprawka 190
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek (włączając rolników), zwolnienia 
liczy się bądź od daty zaprzestania 
działalności, spowodowanego 
którymkolwiek z warunków określonych w 
art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami 
krajowymi lub przepisami 
administracyjnymi, bądź od daty 
określonej przez Komisję w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3.

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek (bez rolników), zwolnienia liczy 
się bądź od daty zaprzestania działalności, 
spowodowanego którymkolwiek 
z warunków określonych w art. 2, ustalonej 
zgodnie z przepisami krajowymi lub 
przepisami administracyjnymi, bądź od 
daty określonej przez Komisję w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3.

Or. pt
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Poprawka 191
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek (włączając rolników), zwolnienia 
liczy się bądź od daty zaprzestania 
działalności, spowodowanego 
którymkolwiek z warunków określonych w 
art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami 
krajowymi lub przepisami 
administracyjnymi, bądź od daty 
określonej przez Komisję w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3.

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających mikroprzedsiębiorstwami
oraz osób prowadzących działalność na 
własny rachunek (włączając rolników), 
zwolnienia liczy się bądź od daty 
zaprzestania lub zmiany działalności, 
spowodowanego którymkolwiek z 
warunków określonych w art. 2, ustalonej 
zgodnie z przepisami krajowymi lub 
przepisami administracyjnymi, bądź od 
daty określonej przez Komisję w decyzji 
przyjętej zgodnie z art. 4 ust. 3.

Or. fr

Poprawka 192
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wszyscy pracownicy zwolnieni zgodnie 
z art. 5 w okresie, o którym mowa w art. 4 
ust. 1, 2 lub 3;

(a) wszyscy pracownicy zwolnieni zgodnie 
z art. 5 w okresie, o którym mowa w art. 4 
ust. 1 lub 2;

Or. pt

Poprawka 193
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) rolnicy zmieniający lub dostosowujący 
wcześniejszą działalność rolną w 
następstwie parafowania przez Unię 
Europejską umowy handlowej, o której 
mowa w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

skreślona

Or. pt

Poprawka 194
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) rolnicy zmieniający lub dostosowujący 
wcześniejszą działalność rolną w 
następstwie parafowania przez Unię 
Europejską umowy handlowej, o której 
mowa w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

skreślona

Or. en

Poprawka 195
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) rolnicy zmieniający lub dostosowujący 
wcześniejszą działalność rolną w 
następstwie parafowania przez Unię 
Europejską umowy handlowej, o której 
mowa w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

skreślona



PE492.873v01-00 80/129 AM\908775PL.doc

PL

Or. nl

Poprawka 196
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) rolnicy zmieniający lub dostosowujący 
wcześniejszą działalność rolną w 
następstwie parafowania przez Unię 
Europejską umowy handlowej, o której 
mowa w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

skreślony

Or. fr

Poprawka 197
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) rolnicy zmieniający lub dostosowujący 
wcześniejszą działalność rolną w 
następstwie parafowania przez Unię 
Europejską umowy handlowej, o której 
mowa w akcie delegowanym przyjętym
zgodnie z art. 4 ust. 3.

(c) pracownicy sektora dotkniętego 
poważnymi zakłóceniami, określonego w 
decyzji Komisji zgodnie z art. 4 ust. 3, 
którym grozi zwolnienie lub którzy już 
zostali zwolnieni na warunkach 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Or. fr

Poprawka 198
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy może być przekazany na 
aktywne środki rynku pracy, które 
stanowią część skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług, mających na 
celu ułatwienie reintegracji zawodowej 
zwolnionych pracowników objętych 
pomocą i podjęcie przez nich zatrudnienia 
lub działalności na własny rachunek, bądź 
też w przypadku rolników zmianę lub 
dostosowanie ich poprzedniej działalności.
Skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług może 
obejmować w szczególności:

Wkład finansowy może być przekazany na 
aktywne środki rynku pracy, które 
stanowią część skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług, mających na 
celu ułatwienie reintegracji zawodowej 
zwolnionych pracowników objętych 
pomocą i podjęcie przez nich zatrudnienia 
lub działalności na własny rachunek.
Skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług może 
obejmować w szczególności:

Or. pt

Poprawka 199
Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy może być przekazany na 
aktywne środki rynku pracy, które 
stanowią część skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług, mających na 
celu ułatwienie reintegracji zawodowej 
zwolnionych pracowników objętych 
pomocą i podjęcie przez nich zatrudnienia 
lub działalności na własny rachunek, bądź 
też w przypadku rolników zmianę lub 
dostosowanie ich poprzedniej działalności.
Skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług może 
obejmować w szczególności:

Wkład finansowy może być przekazany na 
aktywne środki rynku pracy, które 
stanowią część skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług, mających na 
celu ułatwienie reintegracji zawodowej 
zwolnionych pracowników objętych 
pomocą i podjęcie przez nich zatrudnienia 
lub działalności na własny rachunek.
Skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług może 
obejmować w szczególności:

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć specjalne odniesienie do rolników. EFG powinien mieć zastosowanie do 



PE492.873v01-00 82/129 AM\908775PL.doc

PL

rolników w taki sam sposób jak do innych sektorów. W szczególności sytuacje te są objęte 
drugim filarem wspólnej polityki rolnej.

Poprawka 200
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pomoc w poszukiwaniu pracy, 
poradnictwo zawodowe, doradztwo, 
mentoring, pomoc w zakresie zwolnień 
monitorowanych, promowanie 
przedsiębiorczości, pomoc w zakresie 
samozatrudnienia i uruchamiania 
działalności gospodarczej lub zmiany bądź 
dostosowania działalności (w tym 
inwestycje w aktywa rzeczowe), działań w 
zakresie współpracy, 
zindywidualizowanych szkoleń i 
przekwalifikowania, włącznie z 
umiejętnościami w zakresie technologii 
informacji i komunikacji oraz 
poświadczaniem zdobytego 
doświadczenia;

(a) pomoc w poszukiwaniu pracy, 
poradnictwo zawodowe, doradztwo, 
mentoring, pomoc w zakresie zwolnień 
monitorowanych, promowanie 
przedsiębiorczości, pomoc w zakresie 
samozatrudnienia i uruchamiania 
działalności gospodarczej, działań w 
zakresie współpracy, 
zindywidualizowanych szkoleń i 
przekwalifikowania, włącznie z 
umiejętnościami w zakresie technologii 
informacji i komunikacji oraz 
poświadczaniem zdobytego 
doświadczenia;

Or. en

Poprawka 201
Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pomoc w poszukiwaniu pracy, 
poradnictwo zawodowe, doradztwo, 
mentoring, pomoc w zakresie zwolnień 
monitorowanych, promowanie 
przedsiębiorczości, pomoc w zakresie 
samozatrudnienia i uruchamiania 

(a) pomoc w poszukiwaniu pracy, 
poradnictwo zawodowe, doradztwo, 
mentoring, pomoc w zakresie zwolnień 
monitorowanych, promowanie 
przedsiębiorczości, pomoc w zakresie 
samozatrudnienia i uruchamiania 
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działalności gospodarczej lub zmiany bądź 
dostosowania działalności (w tym 
inwestycje w aktywa rzeczowe), działań w 
zakresie współpracy, 
zindywidualizowanych szkoleń i 
przekwalifikowania, włącznie z 
umiejętnościami w zakresie technologii 
informacji i komunikacji oraz 
poświadczaniem zdobytego 
doświadczenia;

działalności gospodarczej, działań w 
zakresie współpracy, 
zindywidualizowanych szkoleń i 
przekwalifikowania, włącznie z 
umiejętnościami w zakresie technologii 
informacji i komunikacji oraz 
poświadczaniem zdobytego 
doświadczenia;

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć specjalne odniesienie do rolników. EFG powinien mieć zastosowanie do 
rolników w taki sam sposób jak do innych sektorów. W szczególności sytuacje te są objęte 
drugim filarem wspólnej polityki rolnej.

Poprawka 202
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pomoc w poszukiwaniu pracy, 
poradnictwo zawodowe, doradztwo, 
mentoring, pomoc w zakresie zwolnień 
monitorowanych, promowanie 
przedsiębiorczości, pomoc w zakresie 
samozatrudnienia i uruchamiania 
działalności gospodarczej lub zmiany bądź 
dostosowania działalności (w tym 
inwestycje w aktywa rzeczowe), działań w 
zakresie współpracy, 
zindywidualizowanych szkoleń i 
przekwalifikowania, włącznie z 
umiejętnościami w zakresie technologii 
informacji i komunikacji oraz 
poświadczaniem zdobytego 
doświadczenia;

(a) zindywidualizowane szkolenia i 
przekwalifikowania, włącznie z 
umiejętnościami w zakresie technologii 
informacji i komunikacji oraz 
poświadczaniem zdobytego doświadczenia,
pomoc w poszukiwaniu pracy, środki 
mające na celu tworzenie miejsc pracy,
poradnictwo zawodowe, doradztwo, 
mentoring, promowanie 
przedsiębiorczości, pomoc w zakresie 
samozatrudnienia i uruchamiania 
działalności gospodarczej lub zmiany bądź
dostosowania działalności (w tym 
inwestycje w aktywa rzeczowe), działań w 
zakresie współpracy;

Or. en
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Poprawka 203
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pomoc w poszukiwaniu pracy, 
poradnictwo zawodowe, doradztwo, 
mentoring, pomoc w zakresie zwolnień
monitorowanych, promowanie 
przedsiębiorczości, pomoc w zakresie 
samozatrudnienia i uruchamiania 
działalności gospodarczej lub zmiany bądź 
dostosowania działalności (w tym 
inwestycje w aktywa rzeczowe), działań w 
zakresie współpracy, 
zindywidualizowanych szkoleń i 
przekwalifikowania, włącznie z 
umiejętnościami w zakresie technologii 
informacji i komunikacji oraz 
poświadczaniem zdobytego 
doświadczenia;

(a) pomoc w poszukiwaniu pracy, 
poradnictwo zawodowe, doradztwo, 
mentoring, pomoc w zakresie zwolnień 
monitorowanych, promowanie 
przedsiębiorczości, pomoc w zakresie 
samozatrudnienia, uruchamiania lub 
przejmowania działalności gospodarczej 
lub zmiany bądź dostosowania działalności
(w tym inwestycje w aktywa rzeczowe), 
działań w zakresie współpracy, 
zindywidualizowanych szkoleń i 
przekwalifikowania, włącznie z 
umiejętnościami w zakresie technologii 
informacji i komunikacji oraz 
poświadczaniem zdobytego 
doświadczenia;

Or. fr

Poprawka 204
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, 
takie jak dodatki na poszukiwanie pracy,
skierowane do pracodawców zachęty do 
zatrudniania, dodatki na koszty 
przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w 
tym świadczenia dla opiekunów lub usługi 
w zakresie zastępstwa w gospodarstwie 
rolnym). Środki te ograniczone są do czasu 
trwania udokumentowanego aktywnego 

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, 
takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, 
dodatki na koszty przeniesienia, dodatki 
szkoleniowe. Środki te ograniczone są do 
czasu trwania udokumentowanego 
aktywnego poszukiwania pracy, uczenia 
się przez całe życie lub odbywania 
szkoleń;



AM\908775PL.doc 85/129 PE492.873v01-00

PL

poszukiwania pracy, uczenia się przez całe 
życie lub odbywania szkoleń;

Or. en

Poprawka 205
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, 
takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, 
skierowane do pracodawców zachęty do 
zatrudniania, dodatki na koszty 
przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w 
tym świadczenia dla opiekunów lub usługi 
w zakresie zastępstwa w gospodarstwie 
rolnym). Środki te ograniczone są do czasu 
trwania udokumentowanego aktywnego 
poszukiwania pracy, uczenia się przez całe 
życie lub odbywania szkoleń;

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, 
takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, 
skierowane do pracodawców zachęty do 
zatrudniania, dodatki na koszty 
przeniesienia, dodatki szkoleniowe (w tym 
świadczenia dla opiekunów). Środki te 
ograniczone są do czasu trwania 
udokumentowanego aktywnego 
poszukiwania pracy, uczenia się przez całe 
życie lub odbywania szkoleń;

Or. en

Poprawka 206
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, 
takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, 
skierowane do pracodawców zachęty do 
zatrudniania, dodatki na koszty 
przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w 
tym świadczenia dla opiekunów lub usługi 
w zakresie zastępstwa w gospodarstwie 
rolnym). Środki te ograniczone są do czasu 
trwania udokumentowanego aktywnego 

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, 
takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, 
skierowane do pracodawców zachęty do 
zatrudniania, dodatki na koszty 
przeniesienia lub dodatki szkoleniowe
(w tym świadczenia dla opiekunów). 
Środki te ograniczone są do czasu trwania 
udokumentowanego aktywnego 
poszukiwania pracy, uczenia się przez całe 
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poszukiwania pracy, uczenia się przez całe 
życie lub odbywania szkoleń;

życie lub odbywania szkoleń;

Or. pt

Poprawka 207
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, 
takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, 
skierowane do pracodawców zachęty do 
zatrudniania, dodatki na koszty 
przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w 
tym świadczenia dla opiekunów lub usługi 
w zakresie zastępstwa w gospodarstwie 
rolnym). Środki te ograniczone są do czasu 
trwania udokumentowanego aktywnego 
poszukiwania pracy, uczenia się przez całe 
życie lub odbywania szkoleń;

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, 
takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, 
skierowane do pracodawców zachęty do 
zatrudniania, dodatki na koszty 
przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w 
tym świadczenia dla opiekunów). Środki te 
ograniczone są do czasu trwania 
udokumentowanego aktywnego 
poszukiwania pracy, uczenia się przez całe 
życie lub odbywania szkoleń;

Or. de

Poprawka 208
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, 
takie jak dodatki na poszukiwanie pracy,
skierowane do pracodawców zachęty do 
zatrudniania, dodatki na koszty 
przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w 
tym świadczenia dla opiekunów lub usługi 
w zakresie zastępstwa w gospodarstwie 
rolnym). Środki te ograniczone są do czasu 
trwania udokumentowanego aktywnego 

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, 
takie jak skierowane do pracodawców 
zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty 
przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w 
tym świadczenia dla opiekunów lub usługi 
w zakresie zastępstwa w gospodarstwie 
rolnym). Środki te ograniczone są do czasu 
trwania udokumentowanego aktywnego 
poszukiwania pracy, uczenia się przez całe 
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poszukiwania pracy, uczenia się przez całe 
życie lub odbywania szkoleń;

życie lub odbywania szkoleń;

Or. en

Poprawka 209
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 – litera (b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, 
takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, 
skierowane do pracodawców zachęty do 
zatrudniania, dodatki na koszty 
przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w 
tym świadczenia dla opiekunów lub usługi 
w zakresie zastępstwa w gospodarstwie 
rolnym). Środki te ograniczone są do czasu 
trwania udokumentowanego aktywnego 
poszukiwania pracy, uczenia się przez całe 
życie lub odbywania szkoleń;

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, 
takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, 
skierowane do pracodawców zachęty do 
zatrudniania, dodatki na koszty 
przeniesienia lub dodatki szkoleniowe, 
dodatki na pokrycie kosztów opieki i/lub 
opiekunów dla członków rodziny oraz 
dodatki na usługi w zakresie zastępstwa w 
gospodarstwie rolnym. Środki te 
ograniczone są do czasu trwania 
udokumentowanego aktywnego 
poszukiwania pracy, uczenia się przez całe 
życie lub odbywania szkoleń;

Or. lt

Poprawka 210
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) środki motywujące pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
lub starszych pracowników do pozostania 
na rynku pracy lub powrotu na rynek 
pracy.

(c) środki motywujące pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Or. pt
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Poprawka 211
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) środki motywujące pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub starszych pracowników do pozostania 
na rynku pracy lub powrotu na rynek 
pracy.

(c) środki motywujące pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub starszych pracowników do powrotu na 
rynek pracy.

Or. en

Poprawka 212
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) środki motywujące pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub starszych pracowników do pozostania 
na rynku pracy lub powrotu na rynek
pracy.

(c) środki motywujące pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
starszych pracowników do pozostania na 
rynku pracy lub powrotu na rynek pracy.

Or. it

Poprawka 213
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) środki motywujące pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

(c) środki motywujące pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
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lub starszych pracowników do pozostania 
na rynku pracy lub powrotu na rynek 
pracy.

lub starszych pracowników do pozostania 
na rynku pracy lub powrotu na rynek 
pracy, w tym środki na rzecz poprawy 
warunków pracy lub przystosowania 
miejsca pracy danych pracowników.

Or. en

Poprawka 214
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Koszty środków, o których mowa w lit. b), 
nie mogą przekraczać 50 % całości 
kosztów skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług 
wymienionych w niniejszym ustępie.

skreślony

Or. lt

Poprawka 215
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty inwestycji w aktywa rzeczowe dla 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, uruchamiających działalność 
gospodarczą i zmieniających lub 
dostosowujących działalność nie mogą 
przekraczać 35 000 EUR.

Koszty inwestycji w aktywa rzeczowe dla 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, uruchamiających działalność 
gospodarczą i zmieniających lub 
dostosowujących działalność nie mogą 
przekraczać 25 000 EUR.

Or. en
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Poprawka 216
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty inwestycji w aktywa rzeczowe dla 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, uruchamiających działalność 
gospodarczą i zmieniających lub 
dostosowujących działalność nie mogą 
przekraczać 35 000 EUR.

Koszty inwestycji w aktywa rzeczowe dla 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, uruchamiających lub 
przejmujących działalność gospodarczą i 
zmieniających lub dostosowujących 
działalność nie mogą przekraczać 35 000 
EUR.

Or. fr

Poprawka 217
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podczas opracowywania 
skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług należy wziąć 
pod uwagę przyczyny zwolnień oraz 
przewidzieć przyszłe perspektywy na rynku 
pracy oraz wymagane umiejętności. 
Skoordynowany pakiet jest w pełni zgodny 
z przejściem na przyjazną dla klimatu, 
odporną na zmianę klimatu, 
zasobooszczędną i zrównoważoną 
ekologicznie gospodarkę.

Or. en

Poprawka 218
Edit Bauer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) specjalne ograniczone w czasie środki 
wymienione w ust. 1 lit. b), które nie są 
uzależnione od aktywnego udziału 
pracowników objętych pomocą w 
poszukiwaniu pracy lub działaniach 
szkoleniowych;

(a) specjalne ograniczone w czasie środki 
wymienione w ust. 1 lit. b), które nie są 
uzależnione od aktywnego udziału 
pracowników objętych pomocą w 
poszukiwaniu pracy lub działaniach 
szkoleniowych, środki, które można uznać 
za substytut świadczeń dla bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 219
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) działania, za które odpowiedzialne są 
przedsiębiorstwa na mocy ustawodawstwa 
krajowego lub układów zbiorowych.

(b) działania, za które odpowiedzialne są 
przedsiębiorstwa lub państwa 
członkowskie na mocy ustawodawstwa 
krajowego, unijnego lub układów 
zbiorowych, lub które zastępowałyby takie 
obowiązki.

Or. en

Poprawka 220
Edit Bauer

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 
przygotowawcze, działania w zakresie 

3. Z inicjatywy państwa członkowskiego 
składającego wniosek, wkład finansowy do 
wysokości 5% wnioskowanej kwoty może 
zostać przyznany na działania 
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zarządzania, dostarczania i 
upowszechniania informacji, działania w 
zakresie kontroli i sprawozdawczości.

przygotowawcze, działania w zakresie 
zarządzania, dostarczania i 
upowszechniania informacji, współpracę z 
odpowiedzialnymi partnerami 
społecznymi (radami zakładowymi) 
pracowników objętych wsparciem,
działania w zakresie kontroli i 
sprawozdawczości.

Or. en

Poprawka 221
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie przedstawia 
Komisji kompletny wniosek w terminie 12 
tygodni od dnia, w którym spełnione 
zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 
lub 2 lub, w odpowiednich przypadkach, 
przed terminem określonym przez Komisję 
zgodnie z art. 4 ust. 3. W wyjątkowych i 
należycie uzasadnionych okolicznościach 
państwo członkowskie może uzupełnić 
wniosek o informacje dodatkowe w 
terminie sześciu miesięcy od daty jego 
złożenia, po czym Komisja dokonuje 
oceny wniosku w oparciu o dostępne 
informacje. Komisja kończy ocenę 
wniosku w terminie dwunastu tygodni od 
daty otrzymania kompletnego wniosku lub 
w przypadku gdy wniosek jest 
niekompletny, sześciu miesięcy od daty 
pierwszego wniosku, w zależności od tego, 
który termin jest wcześniejszy.

1. Państwo członkowskie przedstawia 
Komisji kompletny wniosek w terminie 12 
tygodni od dnia, w którym spełnione 
zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 
lub 2. W wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych okolicznościach państwo 
członkowskie może uzupełnić wniosek o 
informacje dodatkowe w terminie trzech
miesięcy od daty jego złożenia, po czym 
Komisja dokonuje oceny wniosku w 
oparciu o dostępne informacje. Komisja 
kończy ocenę wniosku w terminie 
dwunastu tygodni od daty otrzymania 
kompletnego wniosku lub w przypadku 
gdy wniosek jest niekompletny, czterech
miesięcy od daty pierwszego wniosku, w 
zależności od tego, który termin jest 
wcześniejszy.

Or. en

Poprawka 222
Frédéric Daerden
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie przedstawia 
Komisji kompletny wniosek w terminie 12 
tygodni od dnia, w którym spełnione 
zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 
lub 2 lub, w odpowiednich przypadkach, 
przed terminem określonym przez Komisję 
zgodnie z art. 4 ust. 3. W wyjątkowych i 
należycie uzasadnionych okolicznościach 
państwo członkowskie może uzupełnić 
wniosek o informacje dodatkowe w 
terminie sześciu miesięcy od daty jego 
złożenia, po czym Komisja dokonuje 
oceny wniosku w oparciu o dostępne 
informacje. Komisja kończy ocenę 
wniosku w terminie dwunastu tygodni od 
daty otrzymania kompletnego wniosku lub 
w przypadku gdy wniosek jest 
niekompletny, sześciu miesięcy od daty 
pierwszego wniosku, w zależności od tego, 
który termin jest wcześniejszy.

1. Państwo członkowskie przedstawia 
Komisji kompletny wniosek w terminie 12 
tygodni od dnia, w którym spełnione 
zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 
lub 2 lub, w odpowiednich przypadkach, 
przed terminem określonym przez Komisję 
zgodnie z art. 4 ust. 3. W wyjątkowych i 
należycie uzasadnionych okolicznościach 
państwo członkowskie może uzupełnić 
wniosek o informacje dodatkowe w 
terminie dwunastu tygodni od daty jego 
złożenia, po czym Komisja dokonuje 
oceny wniosku w oparciu o dostępne 
informacje. Komisja kończy ocenę 
wniosku w terminie sześciu tygodni od 
daty otrzymania kompletnego wniosku lub 
w przypadku gdy wniosek jest 
niekompletny, w terminie osiemnastu 
tygodni od daty pierwszego wniosku, w 
zależności od tego, który termin jest 
wcześniejszy.

Or. fr

Poprawka 223
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie przedstawia 
Komisji kompletny wniosek w terminie 12
tygodni od dnia, w którym spełnione 
zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 
lub 2 lub, w odpowiednich przypadkach, 
przed terminem określonym przez Komisję 
zgodnie z art. 4 ust. 3. W wyjątkowych i 
należycie uzasadnionych okolicznościach 

1. Państwo członkowskie przedstawia 
Komisji kompletny wniosek w terminie
6 tygodni od dnia, w którym spełnione 
zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 
lub 2. W wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych okolicznościach państwo 
członkowskie może uzupełnić wniosek o 
informacje dodatkowe w terminie sześciu 
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państwo członkowskie może uzupełnić 
wniosek o informacje dodatkowe w 
terminie sześciu miesięcy od daty jego 
złożenia, po czym Komisja dokonuje 
oceny wniosku w oparciu o dostępne 
informacje. Komisja kończy ocenę 
wniosku w terminie dwunastu tygodni od 
daty otrzymania kompletnego wniosku lub 
w przypadku gdy wniosek jest 
niekompletny, sześciu miesięcy od daty 
pierwszego wniosku, w zależności od tego, 
który termin jest wcześniejszy.

miesięcy od daty jego złożenia, po czym 
Komisja dokonuje oceny wniosku w 
oparciu o dostępne informacje. Komisja 
kończy ocenę wniosku w terminie 
dwunastu tygodni od daty otrzymania 
kompletnego wniosku lub w przypadku 
gdy wniosek jest niekompletny, sześciu 
miesięcy od daty pierwszego wniosku, w 
zależności od tego, który termin jest 
wcześniejszy.

Or. en

Poprawka 224
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie przedstawia 
Komisji kompletny wniosek w terminie 12 
tygodni od dnia, w którym spełnione 
zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 
lub 2 lub, w odpowiednich przypadkach, 
przed terminem określonym przez Komisję 
zgodnie z art. 4 ust. 3. W wyjątkowych i 
należycie uzasadnionych okolicznościach 
państwo członkowskie może uzupełnić 
wniosek o informacje dodatkowe w 
terminie sześciu miesięcy od daty jego 
złożenia, po czym Komisja dokonuje 
oceny wniosku w oparciu o dostępne 
informacje. Komisja kończy ocenę 
wniosku w terminie dwunastu tygodni od 
daty otrzymania kompletnego wniosku lub 
w przypadku gdy wniosek jest 
niekompletny, sześciu miesięcy od daty 
pierwszego wniosku, w zależności od tego, 
który termin jest wcześniejszy.

1. Państwo członkowskie przedstawia 
Komisji kompletny wniosek w terminie 12 
tygodni od dnia, w którym spełnione 
zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 
lub 2. W wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych okolicznościach państwo 
członkowskie może uzupełnić wniosek o 
informacje dodatkowe w terminie sześciu 
miesięcy od daty jego złożenia, po czym 
Komisja dokonuje oceny wniosku 
w oparciu o dostępne informacje. Komisja 
kończy ocenę wniosku w terminie 
dwunastu tygodni od daty otrzymania 
kompletnego wniosku lub w przypadku 
gdy wniosek jest niekompletny, sześciu 
miesięcy od daty pierwszego wniosku, 
w zależności od tego, który termin jest 
wcześniejszy.

Or. pt



AM\908775PL.doc 95/129 PE492.873v01-00

PL

Poprawka 225
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie przedstawia 
Komisji kompletny wniosek w terminie 12 
tygodni od dnia, w którym spełnione 
zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 
lub 2 lub, w odpowiednich przypadkach, 
przed terminem określonym przez Komisję 
zgodnie z art. 4 ust. 3. W wyjątkowych i 
należycie uzasadnionych okolicznościach 
państwo członkowskie może uzupełnić 
wniosek o informacje dodatkowe w 
terminie sześciu miesięcy od daty jego 
złożenia, po czym Komisja dokonuje 
oceny wniosku w oparciu o dostępne 
informacje. Komisja kończy ocenę 
wniosku w terminie dwunastu tygodni od 
daty otrzymania kompletnego wniosku lub 
w przypadku gdy wniosek jest 
niekompletny, sześciu miesięcy od daty 
pierwszego wniosku, w zależności od tego, 
który termin jest wcześniejszy.

1. Angażując partnerów społecznych od 
początkowych etapów procedury, państwo
członkowskie przedstawia Komisji 
kompletny wniosek w terminie 12 tygodni 
od dnia, w którym spełnione zostały 
kryteria określone w art. 4 ust. 1 lub 2 lub, 
w odpowiednich przypadkach, przed 
terminem określonym przez Komisję 
zgodnie z art. 4 ust. 3. W wyjątkowych i 
należycie uzasadnionych okolicznościach 
państwo członkowskie może uzupełnić 
wniosek o informacje dodatkowe w 
terminie sześciu miesięcy od daty jego 
złożenia, po czym Komisja dokonuje 
oceny wniosku w oparciu o dostępne 
informacje. Komisja kończy ocenę 
wniosku w terminie dwunastu tygodni od 
daty otrzymania kompletnego wniosku lub 
w przypadku gdy wniosek jest 
niekompletny, sześciu miesięcy od daty 
pierwszego wniosku, w zależności od tego, 
który termin jest wcześniejszy.

Or. it

Poprawka 226
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) uzasadnioną analizę związku między 
zwolnieniami a poważnymi zmianami 
strukturalnymi w kierunkach światowego 

(a) uzasadnioną analizę zwolnień. Analiza 
ta opiera się na informacjach 
statystycznych i innych informacjach, na 
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handlu, lub poważnymi zakłóceniami 
gospodarki lokalnej, regionalnej lub 
krajowej, spowodowanymi 
nieoczekiwanym kryzysem lub nową 
sytuacją rynkową w sektorze rolnym w 
państwie członkowskim, wynikającymi z 
umowy handlowej parafowanej przez 
Unię Europejską, zgodnie z art. XXIV 
GATT lub wielostronnym porozumieniem 
zawartym w ramach Światowej 
Organizacji Handlu zgodnie z art. 2 lit. c). 
Analiza ta opiera się na informacjach 
statystycznych i innych informacjach, na 
poziomie najodpowiedniejszym dla 
wykazania, że spełnione zostały kryteria 
interwencji określone w art. 4;

poziomie najodpowiedniejszym dla 
wykazania, że spełnione zostały kryteria 
interwencji określone w art. 4. 
W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
kontynuuje działalność po dokonaniu 
zwolnień, wspomniana analiza zawiera 
szczegółowe wyjaśnienie prawnych 
obowiązków społecznych wynikających z 
prawa unijnego, krajowego lub układów 
zbiorowych oraz środków podjętych przez 
to przedsiębiorstwo w celu udzielenia 
wsparcia zwalnianym pracownikom.

Or. en

Poprawka 227
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) uzasadnioną analizę związku między 
zwolnieniami a poważnymi zmianami 
strukturalnymi w kierunkach światowego 
handlu, lub poważnymi zakłóceniami 
gospodarki lokalnej, regionalnej lub 
krajowej, spowodowanymi
nieoczekiwanym kryzysem lub nową 
sytuacją rynkową w sektorze rolnym w 
państwie członkowskim, wynikającymi z 
umowy handlowej parafowanej przez 
Unię Europejską, zgodnie z art. XXIV 
GATT lub wielostronnym porozumieniem 
zawartym w ramach Światowej 
Organizacji Handlu zgodnie z art. 2 lit. c). 
Analiza ta opiera się na informacjach 
statystycznych i innych informacjach, na 
poziomie najodpowiedniejszym dla 
wykazania, że spełnione zostały kryteria 

(a) uzasadnioną analizę związku między 
zwolnieniami a poważnymi zmianami 
strukturalnymi w kierunkach światowego 
handlu, lub poważnymi zakłóceniami 
gospodarki lokalnej, regionalnej lub 
krajowej, spowodowanymi kryzysem
gospodarczym. Analiza ta opiera się na 
informacjach statystycznych i innych 
informacjach, na poziomie 
najodpowiedniejszym dla wykazania, że 
spełnione zostały kryteria interwencji 
określone w art. 4;
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interwencji określone w art. 4;

Or. pt

Poprawka 228
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) uzasadnioną analizę związku między 
zwolnieniami a poważnymi zmianami 
strukturalnymi w kierunkach światowego 
handlu, lub poważnymi zakłóceniami 
gospodarki lokalnej, regionalnej lub 
krajowej, spowodowanymi 
nieoczekiwanym kryzysem lub nową 
sytuacją rynkową w sektorze rolnym w 
państwie członkowskim, wynikającymi z 
umowy handlowej parafowanej przez 
Unię Europejską, zgodnie z art. XXIV 
GATT lub wielostronnym porozumieniem 
zawartym w ramach Światowej 
Organizacji Handlu zgodnie z art. 2 lit. c).
Analiza ta opiera się na informacjach 
statystycznych i innych informacjach, na 
poziomie najodpowiedniejszym dla 
wykazania, że spełnione zostały kryteria 
interwencji określone w art. 4;

(a) uzasadnioną analizę związku między 
zwolnieniami a poważnymi zmianami 
strukturalnymi w kierunkach światowego 
handlu, lub poważnymi zakłóceniami 
gospodarki lokalnej, regionalnej lub 
krajowej, spowodowanymi 
nieoczekiwanym kryzysem. Analiza ta 
opiera się na informacjach statystycznych i 
innych informacjach, na poziomie 
najodpowiedniejszym dla wykazania, że 
spełnione zostały kryteria interwencji 
określone w art. 4;

Or. fr

Poprawka 229
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) uzasadnioną analizę związku między 
zwolnieniami a poważnymi zmianami 

(a) uzasadnioną analizę związku między 
zwolnieniami a poważnymi zmianami 
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strukturalnymi w kierunkach światowego 
handlu, lub poważnymi zakłóceniami 
gospodarki lokalnej, regionalnej lub 
krajowej, spowodowanymi 
nieoczekiwanym kryzysem lub nową 
sytuacją rynkową w sektorze rolnym w 
państwie członkowskim, wynikającymi z 
umowy handlowej parafowanej przez Unię 
Europejską, zgodnie z art. XXIV GATT 
lub wielostronnym porozumieniem 
zawartym w ramach Światowej 
Organizacji Handlu zgodnie z art. 2 lit. c).
Analiza ta opiera się na informacjach 
statystycznych i innych informacjach, na 
poziomie najodpowiedniejszym dla 
wykazania, że spełnione zostały kryteria 
interwencji określone w art. 4;

strukturalnymi w kierunkach światowego 
handlu, lub poważnymi zakłóceniami 
gospodarki lokalnej, regionalnej lub 
krajowej, spowodowanymi 
nieoczekiwanym kryzysem lub nową 
sytuacją rynkową w sektorze, 
wynikającymi z umowy handlowej lub 
wielostronnego porozumienia zawartego
w ramach Światowej Organizacji Handlu. 
Analiza ta opiera się na informacjach 
statystycznych i innych informacjach, na 
poziomie najodpowiedniejszym dla 
wykazania, że spełnione zostały kryteria 
interwencji określone w art. 4;

Or. fr

Poprawka 230
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) szczegółowe informacje wyjaśniające 
spełnienie warunków określonych w art. 7 
ust. 1a (nowy);

Or. en

Poprawka 231
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) ogólny profil obejmujący 
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kompetencje i wstępną ocenę potrzeb 
pracowników w zakresie edukacji i 
szkolenia;

Or. it

Poprawka 232
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w stosownych przypadkach, dane 
identyfikacyjne zwalniających 
przedsiębiorstw, dostawców lub 
producentów znajdujących się poniżej w 
łańcuchu dostaw, sektorów oraz kategorie 
pracowników, którzy mają być objęci 
pomocą;

(c) w stosownych przypadkach, dane 
identyfikacyjne zwalniających 
przedsiębiorstw, dostawców lub 
producentów znajdujących się poniżej w 
łańcuchu dostaw, sektorów oraz kategorie 
pracowników, którzy mają być objęci 
pomocą; posegregowane według płci i 
grup wiekowych;

Or. en

Poprawka 233
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) w stosownych przypadkach procedury 
konsultacji z partnerami społecznymi lub 
innymi odpowiednimi organizacjami;

(g) w stosownych przypadkach procedury 
konsultacji z pracownikami i ich 
przedstawicielami, partnerami 
społecznymi, organami lokalnymi i 
regionalnymi lub innymi odpowiednimi 
organizacjami;

Or. it
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Poprawka 234
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) oświadczenie o zgodności pomocy z
EFG z unijnymi przepisami 
proceduralnymi i materialnymi w zakresie 
pomocy państwa, a także oświadczenie, że
zindywidualizowane usługi nie zastępują 
środków, za które odpowiedzialne są 
przedsiębiorstwa, i które wynikają z prawa 
krajowego lub układów zbiorowych;

(h) oświadczenie o zgodności pomocy z
EFDZR z unijnymi przepisami 
proceduralnymi i materialnymi w zakresie 
pomocy państwa, a także oświadczenie,
dlaczego zindywidualizowane usługi nie 
zastępują środków, za które 
odpowiedzialne są przedsiębiorstwa lub 
państwa członkowskie, i które wynikają z 
prawa krajowego lub unijnego lub
układów zbiorowych;

Or. en

Poprawka 235
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) źródła współfinansowania krajowego; (i) źródła współfinansowania krajowego 
lub ewentualnych płatności zaliczkowych;

Or. fr

Poprawka 236
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) w stosownych przypadkach, wszelkie 
dalsze wymogi, jakie mogą zostać 

skreślona
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ustanowione w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

Or. pt

Poprawka 237
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) w stosownych przypadkach, wszelkie 
dalsze wymogi, jakie mogą zostać 
ustanowione w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

skreślona

Or. fr

Poprawka 238
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby zwiększyć skuteczność EFG, 
partnerzy społeczni powinni być 
zaangażowani od momentu rozpoczęcia 
procedury składania wniosków o pomoc 
finansową z funduszu.

Or. lt

Poprawka 239
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja i państwo członkowskie 
składające wniosek zapewniają 
koordynację pomocy z funduszy unijnych, 
zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności.

3. Komisja i państwo członkowskie 
składające wniosek zapewniają 
koordynację pomocy z funduszy unijnych, 
zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności.
Komisja i państwo członkowskie 
składające wniosek informują 
zaangażowane podmioty w trakcie 
rozpatrywania wniosku na bieżąco o 
toczącej się ocenie wniosku.

Or. en

Poprawka 240
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwo członkowskie składające 
wniosek dopilnowuje, by programy i 
finansowanie w ramach EFS były 
dostępne, tak aby zapewnić ciągłość 
środków EFG.

Or. en

Poprawka 241
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy Komisji, w ramach limitu
0,5 % maksymalnej rocznej kwoty EFG, 
fundusz może być wykorzystany do 
finansowania przygotowania, 
monitorowania, gromadzenia danych i 

1. Z inicjatywy Komisji, w ramach limitu
0,5% maksymalnej rocznej kwoty EFDZR, 
fundusz może być wykorzystany do 
finansowania przygotowania, 
monitorowania, gromadzenia danych i
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tworzenia bazy wiedzy istotnej dla 
wdrażania EFG. Może być on także 
wykorzystywany do finansowania wsparcia 
administracyjnego i technicznego, działań 
informacyjnych i komunikacyjnych, a 
także audytu, kontroli oraz działań 
związanych z oceną, niezbędnych do 
wdrażania niniejszego rozporządzenia.

tworzenia bazy wiedzy istotnej dla 
wdrażania EFDZR, a także do 
upowszechniania najlepszych praktyk 
między państwami członkowskimi. Może 
być on także wykorzystywany do 
finansowania wsparcia 
administracyjnego i technicznego, działań 
informacyjnych i komunikacyjnych, a 
także audytu, kontroli oraz działań 
związanych z oceną, niezbędnych do 
wdrażania niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 242
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje 
dostarczanie państwom członkowskim 
informacji i wskazówek dotyczących 
wykorzystania, monitorowania i oceny
EFG. Komisja może również dostarczać
informacji na temat korzystania z EFG
europejskim i krajowym partnerom 
społecznym.

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje 
dostarczanie państwom członkowskim 
informacji i wskazówek dotyczących 
wykorzystania, monitorowania i oceny
EFDZR. Komisja dostarcza również na 
czas szczegółowych informacji na temat 
korzystania z EFDZR europejskim i 
krajowym partnerom społecznym.

Or. en

Poprawka 243
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje 
dostarczanie państwom członkowskim 
informacji i wskazówek dotyczących 

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje 
dostarczanie państwom członkowskim 
informacji i wskazówek dotyczących 
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wykorzystania, monitorowania i oceny 
EFG. Komisja może również dostarczać 
informacji na temat korzystania z EFG 
europejskim i krajowym partnerom 
społecznym.

wykorzystania, monitorowania i oceny 
EFG. Komisja powinna również 
dostarczać informacji na temat korzystania 
z EFG europejskim i krajowym partnerom 
społecznym.

Or. pt

Poprawka 244
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje 
dostarczanie państwom członkowskim 
informacji i wskazówek dotyczących 
wykorzystania, monitorowania i oceny 
EFG. Komisja może również dostarczać
informacji na temat korzystania z EFG 
europejskim i krajowym partnerom 
społecznym.

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje 
dostarczanie państwom członkowskim 
informacji i wskazówek dotyczących 
wykorzystania, monitorowania i oceny 
EFG. Komisja dostarcza ponadto 
europejskim i krajowym partnerom 
społecznym oraz organom lokalnym i 
regionalnym informacji i jasnych 
wytycznych na temat korzystania z EFG.

Or. it

Poprawka 245
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacja, komunikacja i promocja Informacja i komunikacja

Or. en

Poprawka 246
Marije Cornelissen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie składające 
wniosek dostarcza informacji o 
finansowanych działaniach i upowszechnia 
je. Informacje kierowane są do 
zainteresowanych pracowników, władz 
lokalnych i regionalnych, partnerów 
społecznych, mediów i do szerokich 
kręgów społeczeństwa. Podkreślają one 
rolę Unii Europejskiej i zapewniają 
widoczność wkładu z EFG.

1. Państwo członkowskie składające 
wniosek dostarcza informacji o 
finansowanych działaniach i upowszechnia 
je. Informacje kierowane są do 
zainteresowanych pracowników, władz 
lokalnych i regionalnych, partnerów 
społecznych, mediów i do szerokich 
kręgów społeczeństwa. Państwo 
członkowskie składające wniosek dzieli się 
najlepszymi praktykami z różnymi 
zainteresowanymi podmiotami.

Or. en

Poprawka 247
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja realizuje działania 
informacyjne i komunikacyjne na temat 
przypadków wsparcia z EFG i jego
wyników.

3. We współpracy z państwami 
członkowskimi, regionami oraz organami 
lokalnymi i przedstawicielami 
zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego Komisja realizuje działania 
informacyjne i komunikacyjne mające na 
celu: rozpowszechnianie wiedzy o 
funduszu wśród obywateli i pracowników 
UE, wyjaśnianie funkcjonowania 
funduszu, dostarczanie przykładów 
przypadków objętych funduszem i 
rozpowszechnianie osiągniętych wyników, 
przy jednoczesnym uwydatnieniu 
najlepszych praktyk, ale także 
identyfikując słabe strony w poprzednim 
okresie programowania.

Or. it
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Poprawka 248
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja realizuje działania 
informacyjne i komunikacyjne na temat 
przypadków wsparcia z EFG i jego 
wyników.

3. Komisja realizuje działania 
informacyjne i komunikacyjne na temat 
przypadków wsparcia z EFDZR i jego 
wyników [A1] w oparciu o obiektywne i 
niezależne oceny z myślą o zwiększeniu 
skuteczności EFDZR.

Or. en

Poprawka 249
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Środki przeznaczone na działania 
komunikacyjne związane z niniejszym 
rozporządzeniem służą także komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one powiązane 
z ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony

Or. it

Poprawka 250
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Środki przeznaczone na działania 
komunikacyjne związane z niniejszym 
rozporządzeniem służą także komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one powiązane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

4. Środki przeznaczone na działania 
komunikacyjne związane z niniejszym 
rozporządzeniem służą także komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, w tym strategii UE 
2020 i jej głównych celów, gdyż są one 
powiązane z ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 251
Frédéric Daerden

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:

Or. fr
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Poprawka 252
Marije Cornelissen

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:

Or. en

Poprawka 253
Edit Bauer

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, 

1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3, 
uwzględniając w szczególności liczbę 
objętych pomocą pracowników, 
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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 %.

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:

Or. en

Poprawka 254
Mara Bizzotto

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 

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 60 %
całości szacowanych kosztów, o których 
mowa w art. 8 ust. 2 lit. e) lub 75 % tych 
kosztów w przypadku wniosków 
złożonych przez państwo członkowskie, na 
terytorium którego co najmniej jeden 
region na poziomie NUTS II 
sklasyfikowany jest do celów funduszy 
strukturalnych jako „słabiej rozwinięty”. 
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tego rodzaju przypadki i zdecyduje, czy 
uzasadnione jest współfinansowanie na 
poziomie 65 %.

Komisja oceni tego rodzaju przypadki i 
zdecyduje, czy uzasadnione jest 
współfinansowanie na poziomie 75 %.

Or. it

Poprawka 255
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst zaproponowany 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 75% 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 75%.

Or. lt

Poprawka 256
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
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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 95 % 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 i przez państwa 
członkowskie, w których zaobserwowano 
gwałtowny wzrost stopy bezrobocia.

Or. pt

Poprawka 257
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera (a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 65% szacowanych kosztów, o których 
mowa w art. 8 ust. 2 lit. e, lub

Or. fr

Poprawka 258
Marije Cornelissen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera (a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 50% całości szacowanych kosztów, 
o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. e) lub

Or. en

Poprawka 259
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera (a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 50% całości szacowanych kosztów, 
o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. e) lub

Or. en

Poprawka 260
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera (b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 75% kosztów w przypadku wniosków 
złożonych przez państwo członkowskie, na 
terytorium którego co najmniej jeden 
region na poziomie NUTS II należy do 
kategorii „regionów najsłabiej 
rozwiniętych” określonej w 
rozporządzeniu XX/XXX, lub

Or. fr
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Poprawka 261
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera (b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 60% tych kosztów w przypadku 
wniosków złożonych przez państwo 
członkowskie, na terytorium którego 
przynajmniej jeden region na poziomie 
NUTS II należy do kategorii regionów 
mniej rozwiniętych zgodnie z 
rozporządzeniem XX/XXXX lub

Or. en

Poprawka 262
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera (b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 65% tych kosztów w przypadku 
wniosków złożonych przez państwo 
członkowskie, na terytorium którego 
przynajmniej jeden region na poziomie 
NUTS II należy do kategorii regionów 
mniej rozwiniętych zgodnie z 
rozporządzeniem XX/XXX lub

Or. en

Poprawka 263
Edit Bauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera (c) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) 85% tych kosztów w przypadku 
wniosków złożonych przez państwo 
członkowskie, które otrzymuje pomoc 
finansową na podstawie jednego z 
warunków określonych w art. 77 
rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 lub z 
Europejskiego Instrumentu Stabilności 
Finansowej;

Or. en

Poprawka 264
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera (c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) 80% kosztów w przypadku wniosków 
złożonych przez państwo członkowskie 
otrzymujące pomoc finansową na mocy 
jednego z warunków określonych w art. 
77 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 lub 
z Europejskiego Instrumentu Stabilności 
Finansowej.

Or. fr

Poprawka 265
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera (c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) 75% tych kosztów w przypadku 
wniosków złożonych przez państwo 
członkowskie, które otrzymuje pomoc 
finansową na podstawie jednego z 
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warunków określonych w art. 77 
rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 lub z 
Europejskiego Instrumentu Stabilności 
Finansowej;

Or. en

Poprawka 266
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera (d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) 35% tych kosztów w przypadku 
wniosków złożonych przez państwo 
członkowskie, na terytorium którego 
żaden region na poziomie NUTS II nie 
należy do kategorii regionów mniej 
rozwiniętych zgodnie z rozporządzeniem 
XX/XXXX i którego stopa bezrobocia jest 
o co najmniej 3% niższa niż średnia stopa 
bezrobocia w UE według najnowszych 
danych Eurostatu.

Or. en

Poprawka 267
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3 
Komisja uzna, że warunki przyznania 
wkładu finansowego nie zostały spełnione,
niezwłocznie powiadamia o tym państwo 
członkowskie, które złożyło wniosek.

3. Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3 
Komisja uzna, że warunki przyznania 
wkładu finansowego nie zostały spełnione,
w ciągu 10 dni powiadamia o tym państwo 
członkowskie, które złożyło wniosek.

Or. pt
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Poprawka 268
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Współfinansowanie krajowe

Przedsiębiorstwa i sektory zaangażowane 
we wniosek pokrywają co najmniej 50% 
łącznej kwoty współfinansowania 
krajowego. Państwo członkowskie 
składające wniosek ocenia, czy 
uzasadniony jest niższy udział procentowy 
przedsiębiorstw lub sektorów we 
współfinansowaniu w oparciu o sytuację 
finansową przedsiębiorstwa lub sektora 
zaangażowanego we wniosek.

Or. en

Poprawka 269
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydatki kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego, począwszy od 
terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), 
od których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
pracowników objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 
EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 
3. W przypadku rolników, wydatki 
kwalifikują się do wsparcia od dnia 
podanego w akcie delegowanym przyjętym 

Wydatki kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego, począwszy od 
terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), 
od których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
pracowników objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 
EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 
i 3.
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zgodnie z art. 4 ust. 3.

Or. pt

Poprawka 270
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydatki kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego, począwszy od 
terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), 
od których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
pracowników objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 
EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 
3. W przypadku rolników, wydatki 
kwalifikują się do wsparcia od dnia 
podanego w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

Wydatki kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego, począwszy od 
terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), 
od których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
pracowników objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie
EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 
i 3.

Or. fr

Poprawka 271
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydatki kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego, począwszy od 
terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), 
od których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
pracowników objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 

Wydatki kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego, począwszy od 
terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), 
od których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
pracowników objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 
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EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 
3. W przypadku rolników, wydatki 
kwalifikują się do wsparcia od dnia 
podanego w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 
3.

Or. en

Poprawka 272
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydatki kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego, począwszy od 
terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), 
od których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
pracowników objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 
EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 
3. W przypadku rolników, wydatki 
kwalifikują się do wsparcia od dnia 
podanego w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

Wydatki kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego, począwszy od 
terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. f), 
od których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
pracowników objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 
EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 
3. W przypadku zwiększonego wsparcia 
sektorowego, wydatki kwalifikują się do 
wsparcia od dnia podanego w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3.

Or. fr

Poprawka 273
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Wydatki kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego, począwszy od 
terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), 

Wydatki kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego, począwszy od 
terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. f), 
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od których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
pracowników objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 
EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 
3. W przypadku rolników, wydatki 
kwalifikują się do wsparcia od dnia 
podanego w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

od których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
pracowników objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 
EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 
3. W przypadku rolników, wydatki 
kwalifikują się do wsparcia od dnia 
podanego w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

Or. lt

Poprawka 274
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W następstwie wejścia w życie decyzji 
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.

1. W następstwie wejścia w życie decyzji 
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 60 
% wkładu finansowego Unii dla państwa 
członkowskiego, a następnie dalsze 
płatności pośrednie i końcowe ujęte we 
wcześniej określonym i jasnym systemie 
płatności. Płatność zaliczkową rozlicza się 
w momencie zamknięcia wkładu 
finansowego zgodnie z art. 18 ust. 3.

Or. it

Poprawka 275
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe zasady dotyczące 
finansowania, w szczególności wielkość 
płatności zaliczkowych i zasady 
dokonywania dalszych płatności 
pośrednich i końcowych, zostają określone 
przez Komisję w decyzji w sprawie wkładu 
finansowego, o której mowa w art. 15 ust. 
4.

Szczegółowe zasady dotyczące 
finansowania, w szczególności wielkość 
płatności zaliczkowych i zasady 
dokonywania dalszych płatności 
pośrednich i końcowych, zostają określone 
przez Komisję, wspólnie z państwem 
członkowskim, w decyzji w sprawie 
wkładu finansowego, o której mowa 
w art. 15 ust. 4.

Or. pt

Poprawka 276
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 państwo 
członkowskie jak najszybciej, i nie później 
niż 24 miesiące po dacie wniosku, 
przeprowadza kwalifikowalne działania 
określone w art. 6.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 państwo 
członkowskie jak najszybciej, i nie później 
niż 12 miesięcy po dacie wniosku, 
przeprowadza kwalifikowalne działania 
określone w art. 6.

Or. it

Poprawka 277
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W wyjątkowych okolicznościach 
wymagających szybkiej interwencji 
finansowej w celu ochrony miejsc pracy, 
np. w przypadku zamiaru przejęcia przez 
pracowników zwolnionych przez 
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przedsiębiorstwo, które ogłosiło upadłość, 
państwo członkowskie lub organ 
upoważniony przez państwo członkowskie 
do interwencji finansowej może wypłacić 
zaliczkę, ponieważ terminy określane 
przez organy sądowe zajmujące się 
przejęciem przedsiębiorstwa są często 
krótsze niż procedura określona w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. fr

Poprawka 278
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż 15 miesięcy po dacie 
wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 1, lub w 
terminie określonym w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3 państwo członkowskie przedstawia 
Komisji sprawozdanie okresowe w sprawie 
wdrażania wkładu finansowego, w tym 
dotyczące finansowania, czasu i rodzaju 
działań już przeprowadzonych oraz 
poziomu reintegracji zawodowej lub 
związanej z nową działalnością 
osiągniętego 12 miesięcy po dacie 
wniosku.

Nie później niż 15 miesięcy po dacie 
wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 1, państwo 
członkowskie przedstawia Komisji 
sprawozdanie okresowe w sprawie 
wdrażania wkładu finansowego, w tym 
dotyczące finansowania, czasu i rodzaju 
działań już przeprowadzonych oraz 
poziomu reintegracji zawodowej lub 
związanej z nową działalnością 
osiągniętego 12 miesięcy po dacie 
wniosku.

Or. pt

Poprawka 279
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera (b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) opis działań podjętych i planowanych 
przez organy krajowe, regionalne lub 
lokalne, fundusze unijne, partnerów 
społecznych i przedsiębiorstwa, w tym 
wstępny opis sposobu, w jaki przyczynią 
się one do reintegracji zawodowej 
pracowników lub podjęcia nowej 
działalności.

(b) opis działań podjętych i planowanych 
przez organy krajowe, regionalne lub 
lokalne, fundusze unijne, partnerów 
społecznych i przedsiębiorstwa, w tym 
wstępny opis sposobu, w jaki przyczynią 
się one do reintegracji zawodowej 
pracowników w stabilnym miejscu pracy 
gwarantującym przestrzeganie praw 
pracowniczych lub podjęcia nowej 
działalności.

Or. pt

Poprawka 280
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) opis działań podjętych i planowanych 
przez organy krajowe, regionalne lub 
lokalne, fundusze unijne, partnerów 
społecznych i przedsiębiorstwa, w tym 
wstępny opis sposobu, w jaki przyczynią 
się one do reintegracji zawodowej 
pracowników lub podjęcia nowej 
działalności.

(b) opis działań podjętych i planowanych 
przez organy krajowe, regionalne lub 
lokalne, fundusze unijne, partnerów 
społecznych i przedsiębiorstwa, w tym 
wstępny opis sposobu, w jaki przyczynią 
się one do reintegracji zawodowej 
pracowników lub podjęcia nowej 
działalności. Zawiera on wyraźne 
porównanie wyników środków na rzecz 
reintegracji finansowanych przez EFDZR 
z wynikami środków na rzecz reintegracji 
bez wsparcia EFDZR.

Or. en

Poprawka 281
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie później niż sześć miesięcy po 
upływie okresu określonego w art. 16 ust. 4
państwo członkowskie przedstawia 
Komisji sprawozdanie końcowe dotyczące 
realizacji wkładu finansowego, obejmujące 
informacje o rodzaju działań oraz 
głównych wynikach, charakterystykę 
objętych pomocą pracowników i ich status 
zatrudnienia wraz z oświadczeniem 
uzasadniającym wydatki i wskazującym, w 
odpowiednich przypadkach, 
komplementarność działań z działaniami 
finansowanymi z EFS.

2. Nie później niż sześć miesięcy po 
upływie okresu określonego w art. 16 ust. 4 
państwo członkowskie przedstawia 
Komisji szczegółowe sprawozdanie 
dotyczące realizacji wkładu finansowego, 
obejmujące informacje o rodzaju działań 
oraz głównych wynikach, charakterystykę 
objętych pomocą pracowników i ich status 
zatrudnienia wraz z oświadczeniem 
uzasadniającym wydatki i wskazującym, w 
odpowiednich przypadkach, 
komplementarność działań z działaniami 
finansowanymi z EFS.

Or. de

Poprawka 282
Inês Cristina Zuber

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 

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, odsetka zawodowo 
zreintegrowanych pracowników
w poszczególnych państwach 
członkowskich, w tym ich 
komplementarności z działaniami 
finansowanymi z innych unijnych 
funduszy, przede wszystkim 
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(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.

z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS), 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.

Or. pt

Poprawka 283
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) do dnia 30 czerwca 2018 r. ocenę 
śródokresową dotyczącą efektywności i 
trwałości uzyskanych wyników;

(a) do dnia 30 czerwca 2018 r. ocenę 
śródokresową dotyczącą efektywności i 
trwałości uzyskanych wyników; ocena ta 
powinna obejmować ocenę włączenia tego 
instrumentu do Europejskiego Funduszu 
Społecznego jako mechanizmu szybkiej 
interwencji, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego skutków dla budżetu 
i zarządzania, tak aby zwiększyć spójność i 
komplementarność, skrócić proces 
podejmowania decyzji oraz uprościć i 
usprawnić proces składania wniosków do 
EFDZR, ponieważ EFDZR mógłby 
korzystać ze struktur, procedur, systemów 
zarządzania i kontroli EFS, a także 
stosowanych w EFS uproszczeń w 
obszarach takich jak koszty 
kwalifikowalne;

Or. en

Poprawka 284
Edit Bauer
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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, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi
Regionów i partnerom społecznym. Jeżeli 
w wyniku oceny okaże się, że nie 
zrealizowano celu określonego w art. 1, 
wkład finansowy należy proporcjonalnie 
zwrócić.

Or. en

Poprawka 285
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie dokonuje korekt 
finansowych wymaganych w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości. Korekty 
dokonane przez państwo członkowskie 
polegają na anulowaniu całości lub części 
wkładu finansowego. Państwo 
członkowskie odzyskuje wszelkie kwoty 
utracone w wyniku wykrytej 
nieprawidłowości, zwraca je Komisji i, 
jeżeli w wyznaczonym czasie kwota nie 
jest zwrócona przez odnośne państwo 
członkowskie, należne są odsetki od 
zadłużenia przeterminowanego.

3. Państwo członkowskie dokonuje korekt 
finansowych wymaganych w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości. Korekty 
dokonane przez państwo członkowskie 
polegają na anulowaniu całości lub części 
wkładu finansowego. Państwo 
członkowskie odzyskuje wszelkie kwoty 
utracone w wyniku wykrytej 
nieprawidłowości i zwraca je Komisji.

Or. pt

Poprawka 286
Inês Cristina Zuber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli, po przeprowadzeniu niezbędnych 
weryfikacji, Komisja ustali, że państwo 
członkowskie nie wypełnia zobowiązań na 
mocy art. 21 ust. 1, Komisja – jeśli nie 
osiągnięto porozumienia, a państwo 
członkowskie nie dokonało korekt w 
okresie wyznaczonym przez Komisję, i 
uwzględniając wszelkie uwagi państwa 
członkowskiego – w ciągu trzech miesięcy 
od końca okresu, o którym mowa w ust. 3, 
podejmuje decyzję dotyczącą dokonania 
wymaganych korekt finansowych w celu 
anulowania całości lub części wkładu z 
EFG na przedmiotowe działanie. Wszelkie 
kwoty utracone w wyniku wykrytych 
nieprawidłowości zostają odzyskane, a 
jeżeli kwota nie jest zwrócona w terminie 
przez państwo członkowskie, które złożyło 
wniosek, należne są odsetki od zadłużenia 
przeterminowanego

4. Jeżeli, po przeprowadzeniu niezbędnych 
weryfikacji, Komisja ustali, że państwo 
członkowskie nie wypełnia zobowiązań na 
mocy art. 21 ust. 1, Komisja – jeśli nie 
osiągnięto porozumienia, a państwo 
członkowskie nie dokonało korekt 
w okresie wyznaczonym przez Komisję, 
i uwzględniając wszelkie uwagi państwa 
członkowskiego – w ciągu trzech miesięcy 
od końca okresu, o którym mowa w ust. 3, 
podejmuje decyzję dotyczącą dokonania 
wymaganych korekt finansowych w celu 
anulowania całości lub części wkładu 
z EFG na przedmiotowe działanie.
Wszelkie kwoty utracone w wyniku 
wykrytych nieprawidłowości zostają 
odzyskane.

Or. pt

Poprawka 287
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreślony
Zarządzanie finansowe w zakresie 
wsparcia dla rolników
W drodze odstępstwa od art. 21 i 22 
wsparcie udzielane rolnikom jest 
zarządzane i kontrolowane zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr… w sprawie 
finansowania i monitorowania wspólnej 
polityki rolnej oraz zarządzania nią.
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Or. pt

Poprawka 288
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreślony
Zarządzanie finansowe w zakresie 
wsparcia dla rolników
W drodze odstępstwa od art. 21 i 22 
wsparcie udzielane rolnikom jest 
zarządzane i kontrolowane zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr … w sprawie 
finansowania i monitorowania wspólnej 
polityki rolnej oraz zarządzania nią.

Or. en

Poprawka 289
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 21 i 22 
wsparcie udzielane rolnikom jest 
zarządzane i kontrolowane zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr… w sprawie 
finansowania i monitorowania wspólnej 
polityki rolnej oraz zarządzania nią.

skreślony

Or. fr

Poprawka 290
Marije Cornelissen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Wykonanie przekazania uprawnień
1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.
2. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, 
dokonane zostaje na czas nieokreślony, 
począwszy od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 4, może zostać cofnięte przez 
Parlament Europejski lub Radę w 
dowolnym momencie.
Decyzja o cofnięciu kończy przekazanie 
uprawnień, o którym mowa w niniejszym 
rozporządzeniu. Staje się ona skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w późniejszym terminie w niej 
określonym. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4 ust. 3 wchodzi w życie wyłącznie pod 
warunkiem, że ani Parlament Europejski 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu 2 
miesięcy od zawiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady, lub 
przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się 
o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.
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Or. en

Poprawka 291
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4 ust. 3 wchodzi w życie wyłącznie pod 
warunkiem, że ani Parlament Europejski 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu 2 
miesięcy od zawiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady, lub 
przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się 
o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

skreślony

Or. pt


