
PL    PL 

 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Bruksela, dnia 23.11.2010 
KOM(2010) 685 wersja ostateczna 

C7-0389/10  

Wniosek 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 
zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. 

pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej 
i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT z 

Niderlandów) 
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UZASADNIENIE 

Przepisy pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami1 umożliwiają uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji (EFG) poprzez zastosowanie mechanizmu elastyczności, w 
ramach rocznego limitu w wysokości 500 mln EUR, powyżej limitów właściwych działów 
ram finansowych. 

Kryteria umożliwiające skorzystanie z EFG zostały zdefiniowane w rozporządzeniu (WE) nr 
1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym 
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji2. 

Dnia 8 kwietnia 2010 r. Niderlandy złożyły wniosek EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT o 
wkład finansowy z EFG w związku ze zwolnieniami w dwóch przedsiębiorstwach 
prowadzących działalność w dziale 46 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (handel hurtowy, z 
wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami)3 w regionie Noord Holland 
(NL32) według klasyfikacji NUTS II, w Niderlandach. 

Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku Komisja uznała zgodnie z art. 10 rozporządzenia 
(WE) nr 1927/2006, że warunki przekazania wkładu finansowego określone w tym 
rozporządzeniu zostały spełnione. 

STRESZCZENIE WNIOSKU I ANALIZA 

Główne dane:  
Nr referencyjny EFG: EGF/2010/012 
Państwo członkowskie: Niderlandy 
Artykuł 2 b) 
Przedsiębiorstwa objęte wnioskiem: 2 
Region według klasyfikacji NUTS II: Noord Holland (NL32)  

Dział według klasyfikacji NACE Rev. 2: 
46 (handel hurtowy, z 

wyłączeniem handlu pojazdami 
samochodowymi i motocyklami) 

Okres odniesienia: 1.5.2009 – 31.1.2010 
Data rozpoczęcia świadczenia zindywidualizowanych 
usług: 1.5.2009 

Data złożenia wniosku: 8.4.2010 
Zwolnienia w okresie odniesienia 613 
Zwolnieni pracownicy, którzy mają być objęci pomocą: 613 
Wydatki na zindywidualizowane usługi (EUR) 3 776 693 
Wydatki na wdrażanie EFG4 w EUR 
 157 362 

                                                 
1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 
2 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1. 
3 Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w 

sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin 
statystycznych (Dz.U. C 393 z 30.12.2006, s. 1). 

4 Zgodnie z art. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. 
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% wydatków na wdrażanie EFG: 4 
Całkowity budżet w EUR: 3 934 055 
Wkład z EFG (65 %) (EUR): 2 557 135 

1. Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 8 kwietnia 2010 r. i uzupełniono 
dodatkowymi informacjami do dnia 5 sierpnia 2010 r. 

2. Wniosek spełnia warunki wypłaty środków z EFG określone w art. 2 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 oraz został złożony w terminie 10 tygodni, o 
którym mowa w art. 5 tego rozporządzenia. 

Związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w 
handlu światowym spowodowanymi globalizacją lub światowym kryzysem finansowym i 
gospodarczym 

3. Aby ustalić związek między zwolnieniami pracowników a światowym kryzysem 
finansowym i gospodarczym, Niderlandy wskazują na fakt, że sektor technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT), w szczególności przedsiębiorstwa zajmujące 
się rozwojem i sprzedażą sprzętu komputerowego, negatywnie odczuł skutki 
kryzysu. Wnioskodawca odwołuje się do gwałtownego spadku wskaźnika ICT5 w 
Niderlandach, opracowanego przez firmę Ernst & Young: z wartości ok. 160 w 
sierpniu 2008 r. do wartości ok. 30 w kwietniu 2009 r. Wskaźnik ten podsumowuje 
główne wyniki badań związanych z cyklem koniunkturalnym, wydatkami i 
działaniami budżetowymi w sektorze ICT. Ogólne dane liczbowe podane we 
wniosku pokazują, że wzrost na rynku ICT w Europie Zachodniej był niższy w 2009 
r. w porównaniu z latami poprzednimi: stopa wzrostu wyniosła 2,7 % w 2007 r., 2 % 
w 2008 r. i 1,2 % w 2009 r. 

4. Władze Niderlandów podkreślają, że w obu przedsiębiorstwach, o których mowa we 
wniosku, obroty znacząco spadły w 2009 r. w wyniku globalnego kryzysu 
finansowego i gospodarczego: dla firmy Getronics spadek wyniósł 25 %, a dla HP – 
17 % w dziale komputerów osobistych i 19 % w dziale drukarek. 

5. Niderlandy argumentują ponadto, że negatywny wpływ globalnego kryzysu 
finansowego i gospodarczego na zatrudnienie w sektorze ICT został spotęgowany 
przez zmiany strukturalne na globalnym rynku ICT, w szczególności przeniesienie 
produkcji do Chin i Indii. W 1996 r. udział krajów OECD6 w całkowitym handlu 
ICT wyniósł 88 %. W 2006 r. odsetek ten spadł do 56 %. 

Wykazanie liczby zwolnień oraz zgodności z kryteriami określonymi w art. 2 lit. b) 

6. Niderlandy złożyły wniosek zgodnie z kryteriami interwencji określonymi w art. 2 
lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, które nakłada wymóg co najmniej 500 
zwolnień w okresie dziewięciu miesięcy w przedsiębiorstwach prowadzących 
działalność w tym samym dziale według klasyfikacji NACE Rev. 2 w jednym 
regionie lub dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II w państwie 
członkowskim. 

                                                 
5 http://www.ict-barometer.nl 
6 http://www.oecd.org 

http://www.ict-barometer.nl/
http://www.oecd.org/
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7. We wniosku wspomniano o 613 zwolnieniach w dwóch przedsiębiorstwach 
prowadzących działalność w dziale 46 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (handel 
hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami) w 
regionie Noord Holland (NL32) według klasyfikacji NUTS II, w Niderlandach, w 
dziewięciomiesięcznym okresie odniesienia od 1 maja 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. 
Wszystkie zwolnienia zostały obliczone zgodnie z art. 2 akapit drugi tiret pierwsze 
rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. 

Wyjaśnienie nieprzewidzianego charakteru zwolnień 

8. Władze Niderlandów argumentują, że do połowy 2008 r. sytuacja na rynku ICT była 
względnie dobra, a przedsiębiorstwa ICT i rynki konsumenckie miały perspektywy 
wzrostu. Umożliwiło to sektorowi zrównoważenie skutków zmian w strukturze 
światowego handlu. Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował nagłe i 
nieprzewidziane zmniejszenie budżetów inwestycyjnych dla towarów ICT, a w jego 
następstwie znaczące zmniejszenie obrotów przedsiębiorstw z tego sektora. 

Dane identyfikacyjne zwalniających przedsiębiorstw oraz pracownicy, których dotyczy 
pomoc 

9. We wniosku wspomniano ogółem o 613 zwolnieniach, które mają być objęte 
pomocą w następujących dwóch przedsiębiorstwach: 

Przedsiębiorstwa i liczba zwolnień 
Getronics 371 HP 242 
Przedsiębiorstwa ogółem: 2 Zwolnienia ogółem: 613  

10. Podział pracowników, którzy mają być objęci pomocą, przedstawia się następująco: 

Kategoria Liczba Odsetek 
Mężczyźni 398 64,9 
Kobiety 215 35,1 
Obywatele UE 576 94,0 
Obywatele państw 
trzecich 

37 6,0 

Osoby w wieku od 
15 do 24 lat 

110 17,9 

Osoby w wieku od 
25 do 54 lat 

338 55,1 

Osoby w wieku od 
55 do 64 lat 

153 25,0 

Osoby w wieku 
powyżej 65 lat 

12 2,0 

 
W wyżej wymienionych kategoriach znajduje się 24 pracowników (3,9 %) z 
długotrwałymi dolegliwościami zdrowotnymi lub dotkniętych niepełnosprawnością. 

11. Pod względem kategorii zawodów podział przedstawia się następująco: 

Kategoria Liczba Odsetek 
Kierownicy 31 5,1 
Specjaliści 275 44,9 
Technicy 215 35,0 
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Pracownicy biurowi 61 9,9 
Pracownicy działów obsługi i sprzedaży 31 5,1 

12. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Niderlandy potwierdziły, że 
polityka równości kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania dyskryminacji była 
stosowana i nadal będzie stosowana na różnych etapach wdrażania EFG oraz w 
szczególności jego udostępniania. 

Opis obszaru, którego to dotyczy, jego władz i zainteresowanych stron 

13. Obszar, którego dotyczą zwolnienia, to prowincja Noord-Holland, region NL32 
według klasyfikacji NUTS II. Jest to region o wysokiej liczbie przedsiębiorstw ICT. 

14. Odpowiedzialnym organem jest niderlandzkie Ministerstwo Spraw Społecznych i 
Zatrudnienia oraz ośrodek zajmujący się sprawami rynku pracy w sektorze ICT (CA-
ICT, Centrum Arbeidsmarktvraagstukken – ICT). Pozostałe zainteresowane strony: 
Biuro ICT (organizacja zrzeszająca pracodawców), związek zawodowy FNV 
Bondgenoten, związek zawodowy CNV Dienstenbond, związek zawodowy De Unie, 
Instytut programów świadczeń pracowniczych UWV (Uitvoeringsinstituut 
WerknemersVerzekeringen) WERKbedrijf, gmina miejska Amsterdam, regionalny 
ośrodek szkoleniowy w Amsterdamie, regionalny ośrodek szkoleniowy Avans 
Hogeschool w regionie Midden Nederland, oraz biura reintegracji zawodowej. 

Spodziewany wpływ zwolnień na zatrudnienie lokalne, regionalne lub krajowe 

15. Przedsiębiorstwa planujące zwolnienia mają siedziby w Amsterdamie i Amstelveen; 
oba miasta są częścią tego samego rynku pracy i tej samej konurbacji o nazwie 
Randstad. Niderlandy argumentują, że zwolnienia w obu przedsiębiorstwach, o 
których mowa we wniosku, pogorszą sytuację na rynku pracy w prowincji Noord-
Holland, która już jest zła ze względu na skutki globalnego kryzysu finansowego i 
gospodarczego. 

16. W 2008 r. liczba bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo w Noord 
Holland osiągnęła 48 500 osób, a w 2009 r. w wyniku globalnego kryzysu 
gospodarczego i finansowego wzrosła o 20 000, do 68 300 osób. Największą liczbę 
bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo zanotowano w okręgu miejskim 
Amsterdam: w 2008 r. było to 19 000 osób, a w 2009 r. – 24 500 osób. 

17. Ponadto prowincja Noord Holland została dotknięta zwolnieniami w sektorze grafiki, 
objętym wnioskami EGF/2009/024 NL/Noord Holland oraz Zuid Holland dział 58, a 
także EGF/2009/026 NL/Noord Holland oraz Utrecht dział 18. 

Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane, z 
podziałem na szacunkowe koszty, w tym informacje dotyczące ich komplementarności z 
działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych 

18. Wszystkie wymienione środki składają się na skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług mających na celu ponowną integrację pracowników na 
rynku pracy: 
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– Doradztwo/opieka przy zmianie pracy: chodzi o stworzenie 
zindywidualizowanych programów ułatwiających powrót do aktywnego 
zatrudnienia. 

– Ośrodki mobilności: chodzi o ustanowienie ośrodków mobilności, które aktywnie 
pomagałyby zwolnionym pracownikom, przy pomocy własnych i zewnętrznych 
trenerów, oferując wsparcie przy ubieganiu się o pracę i możliwości szkoleniowe, 
przez udostępnianie komputerów, przegląd ofert pracy itp. 

– Pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych: chodzi o zindywidualizowaną 
pomoc i opiekę poświęcane zwolnionym pracownikom w okresie reorientacji 
zawodowej i fazie przeszukiwania rynku pracy. 

– Szkolenia w zakresie poszukiwania pracy i ubiegania się o nią: chodzi o pomoc w 
pisaniu CV, listu motywacyjnego i przygotowaniu się do rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz podnoszeniu umiejętności autoprezentacji. Celem jest 
przygotowanie pracowników i pomoc podczas fazy ubiegania się o pracę. 

– Działania w zakresie szkoleń: chodzi o szkolenia mające na celu zwiększenie 
możliwości zatrudnienia zwolnionych pracowników. Zależnie od indywidualnej 
sytuacji poszczególnych pracowników szkolenia mogą obejmować szkolenie 
zawodowe, rozwój konkretnych umiejętności i szkolenie techniczne. 

– Przegląd szans na rynku pracy: chodzi o zidentyfikowanie zainteresowań i 
preferencji zwolnionych pracowników, ocenę dziedzin, w których ich wiedza jest 
największa, a także tych, w których konieczne są dalsze szkolenia. 

19. Wydatki na wdrożenie EFG, zawarte we wniosku zgodnie z art. 3 rozporządzenia 
(WE) 1927/2006, obejmują działania w zakresie zarządzania, a także działania 
kontrolne. 

20. Zindywidualizowane usługi przedstawione przez władze Niderlandów są aktywnymi 
środkami rynku pracy wchodzącymi w zakres kwalifikowalnych działań określonych 
w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Władze Niderlandów szacują łączne 
koszty tych usług na 3 776 693 EUR, a wydatki na wdrożenie EFG – na 157 362 
EUR (tj. 4 % łącznej kwoty). Niderlandy wnioskują o przyznanie wkładu z EFG w 
łącznej wysokości 2 557 135 EUR (65 % łącznych kosztów). 

Działania Szacunkowa 
liczba 

pracowników 
objętych 

działaniem 

Szacunkowy 
koszt na 
jednego 

pracownika 
objętego 

działaniem 
(w EUR) 

Łączny koszt 
(EFG i 

współfinansowanie 
krajowe) (w EUR) 

Zindywidualizowane usługi (art. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1927/2006) 

Doradztwo/opieka przy zmianie pracy 
(coaching van werk naar 
werk/begeleiding) 

613 760,13 465 959,69
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Ośrodki mobilności (mobility centres 
opzet) 

613 119,45 73 222,85

Pomoc w zakresie zwolnień 
monitorowanych 

613 4 940,85 3 028 741,05

Szkolenie w zakresie poszukiwania 
pracy i ubiegania się o nią 
(sollicitatietraining) 

50 271,48 13 574,00

Działania w zakresie szkoleń 
(educatie) 

223 814,43 181 617,89

Przegląd szans na rynku pracy 50 271,56 13 578,00

Zindywidualizowane usługi razem  3 776 693

Wydatki na wdrożenie EFG (art. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1927/2006) 

Zarządzanie  39 340

Dostarczanie i upowszechnianie 
informacji 

 39 341

Działania kontrolne  78 681

Wydatki na wdrożenie EFG razem  157 362

Szacunkowe koszty ogółem  3 934 055

Wkład z EFG (65 % kosztów 
łącznych) 

 2 557 135

21. Niderlandy potwierdzają, że opisane powyżej środki są komplementarne z 
działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych. Władze Niderlandów 
zaznaczyły, że zwolnieni pracownicy mogliby kwalifikować się do dwóch 
konkretnych projektów EFS7 dla pracowników sektora ICT. Niderlandy uruchomiły 
niezbędne mechanizmy zapobiegające ryzyku podwójnego finansowania z EFG i 
innych instrumentów finansowych UE. 

Termin (terminy), od którego (których) rozpoczęto lub planuje się rozpocząć 
świadczenie zindywidualizowanych usług dla pracowników objętych zwolnieniami 

22. Niderlandy rozpoczęły świadczenie pracownikom objętym zwolnieniami 
zindywidualizowanych usług ujętych w skoordynowanym pakiecie zgłoszonym do 
współfinansowania z EFG w dniu 1 maja 2009 r. Data ta stanowi zatem początek 
okresu kwalifikowalności do jakiejkolwiek pomocy, która może być przyznana z 
EFG. 

                                                 
7 2008ESFN226 (okres projektu od 1.4.2009 do 31.3.2010) oraz 2008ESFB295 (okres projektu od 

1.11.2009 do 31.10.2010). 
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Procedury konsultacji z partnerami społecznymi 

23. Niderlandy zaznaczyły, że oba przedsiębiorstwa spełniły obowiązek konsultacji z 
partnerami społecznymi w sprawie planu socjalnego w przypadkach zwolnień 
zbiorowych obejmujących ponad 30 osób. W przygotowaniu środków ważną rolę 
odegrał CA-ICT, obejmujący przedstawicieli pracowników i pracodawców. 

24. Władze Niderlandów potwierdziły, że wymogi dotyczące zwolnień zbiorowych 
określone w prawie krajowym i prawie UE zostały spełnione. 

Informacje o działaniach, które są wymagane zgodnie z prawem krajowym lub zgodnie 
z układami zbiorowymi 

25. Jeżeli chodzi o spełnienie kryteriów określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 
1927/2006, władze Niderlandów we wniosku:  

• potwierdziły, że wkład finansowy z EFG nie zastępuje środków, za które zgodnie 
z prawem krajowym lub umowami zbiorowymi odpowiedzialne są 
przedsiębiorstwa; 

• udowodniły, że działania te mają na celu udzielenie pomocy poszczególnym 
pracownikom i nie zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia restrukturyzacji 
przedsiębiorstw lub sektorów gospodarki; 

• potwierdziły również, że wspomniane działania spełniające kryteria 
dofinansowania nie są dofinansowywane z innych instrumentów finansowych UE. 

Systemy zarządzania i kontroli  

26. Niderlandy poinformowały Komisję, że zarządzanie i nadzór nad wkładem 
finansowym będą leżeć w gestii tych samych organów, które są odpowiedzialne za 
zarządzanie i nadzór nad środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w 
Niderlandach.  

Finansowanie 

27. Na podstawie wniosku złożonego przez Niderlandy proponowany wkład z EFG w 
skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług wynosi 2 557 135 EUR, co 
stanowi 65 % łącznych kosztów. Przydział środków, o jaki występuje Komisja z 
funduszu, opiera się na informacjach udostępnionych przez Niderlandy. 

28. Biorąc pod uwagę maksymalną dopuszczalną wysokość wkładu finansowego z EFG 
zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 oraz zakres możliwości 
dokonania przesunięć środków, Komisja wnosi o uruchomienie środków z EFG na 
łączną kwotę, o której mowa powyżej, w ramach działu 1a ram finansowych. 

29. Po udzieleniu pomocy we wnioskowanej wysokości do dyspozycji pozostanie w 
dalszym ciągu ponad 25 % maksymalnej rocznej kwoty zarezerwowanej dla EFG do 
wykorzystania na przydział środków w ostatnich czterech miesiącach roku, zgodnie z 
wymogami zawartymi w art. 12 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. 



PL 9   PL 

30. Składając niniejszy wniosek o uruchomienie środków z EFG, Komisja rozpoczyna 
uproszczoną procedurę rozmów trójstronnych, zgodnie z pkt 28 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., celem uzyskania zgody obydwu 
organów władzy budżetowej co do potrzeby wykorzystania EFG oraz wnioskowanej 
kwoty. Komisja zwraca się do organu władzy budżetowej, który jako pierwszy 
osiągnie porozumienie w sprawie projektu wniosku o uruchomienie środków na 
odpowiednim szczeblu politycznym, o poinformowanie o swoich zamiarach 
drugiego organu władzy budżetowej i Komisji. W przypadku braku zgody jednego z 
tych organów zwołane zostanie formalne spotkanie trójstronne.  

31. Komisja przedstawi oddzielnie wniosek o przesunięcie tych środków w celu 
zapisania w budżecie na 2010 r. szczegółowych środków na zobowiązania i środków 
na płatności, zgodnie z wymogami pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 17 maja 2006 r. 

Źródła środków na płatności  

32. W aktualnym stanie wdrożenia przewiduje się, że środki na płatności dostępne w 
2010 r. w ramach pozycji w budżecie 01.0404 „Program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji” 
nie zostaną w pełni wykorzystane w tym roku. 

33. Wskazana pozycja obejmuje wydatki związane z wdrożeniem instrumentu 
finansowego tego programu, którego głównym celem jest ułatwienie dostępu MŚP 
do finansowania. Stwierdzono różnicę w czasie między datą przekazania środków na 
rachunki powiernicze zarządzane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i datą 
wypłacenia ich beneficjentom. Kryzys finansowy wywarł istotny wpływ na prognozy 
w zakresie wypłat w 2010 r. W konsekwencji, aby uniknąć nadwyżek na rachunkach 
powierniczych, metodyka obliczania środków na płatności została zmieniona, z 
uwzględnieniem spodziewanych wypłat. Kwota 2 557 135 EUR może zostać zatem 
udostępniona do transferu. 



PL 10   PL 

Wniosek 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 
zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. 

pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej 
i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT z 

Niderlandów) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. zawarte pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami8, w szczególności jego pkt 28, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji9, w 
szczególności jego art. 12 ust. 3, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej10, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

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

(2) Zakres zastosowania EFG został rozszerzony w odniesieniu do wniosków 
przedłożonych po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników 
zwolnionych na skutek globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. 

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

(4) Dnia 8 kwietnia 2010 r. Niderlandy złożyły wniosek o uruchomienie środków z EFG 
w związku ze zwolnieniami w dwóch przedsiębiorstwach prowadzących działalność w 
dziale 46 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (handel hurtowy, z wyłączeniem handlu 
pojazdami samochodowymi i motocyklami) w regionie Noord Holland (NL32) 
według klasyfikacji NUTS II, który uzupełniono dodatkowymi informacjami do dnia 5 

                                                 
8 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 
9 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1. 
10 Dz.U. C […] z […], s. […]. 



PL 11   PL 

sierpnia 2010 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 
1927/2006 dotyczące określenia wkładu finansowego. Komisja wnioskuje zatem o 
uruchomienie środków w wysokości 2 557 135 EUR. 

(5) Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku 
złożonego przez Niderlandy, 

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 uruchamia się środki 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę 
2 557 135 EUR w formie środków na zobowiązania i na płatności. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w [...] dnia [...] r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 
Przewodniczący Przewodniczący 




