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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono początkowo na okres
programowania 2007–2013 na mocy rozporządzenia (WE) nr 1927/20061, w celu
zapewnienia Unii instrumentu umożliwiającego wykazanie solidarności z pracownikami
zwalnianymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu
spowodowanych globalizacją i udzielenie im wsparcia w przypadkach, gdy zwolnienia te
mają znaczący niekorzystny wpływ na gospodarkę regionalną lub lokalną. Celem EFG jest
ułatwienie reintegracji pracowników w obszarach, sektorach, na terytoriach lub w częściach
rynku pracy dotkniętych nagłymi i poważnymi zakłóceniami gospodarczymi, poprzez
współfinansowanie aktywnych środków polityki rynku pracy.
Wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji jako instrumentu
polityki społecznej wynika z zapewnienia przez niego widocznego, określonego i
ukierunkowanego wsparcia finansowego na rzecz zindywidualizowanych programów na
rzecz przekwalifikowania i reintegracji zawodowej pracowników objętych zwolnieniami
grupowymi.
Sprawozdawca przychyla się do wniosku Komisji w zakresie kontynuacji środków
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji po roku 2013, jako że jest on
wyrazem politycznej woli wypracowania europejskiego filaru społecznego, który stanowiłby
uzupełnienie dla polityki poszczególnych państw członkowskich, oraz ożywia europejskie
podejście do szkolenia zawodowego.
Sprawozdawca nie zgadza się jednak z wnioskiem Komisji odnośnie do rozszerzenia zakresu
EFG na sektor rolnictwa, gdyż sądzi, że Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
nie powinien stanowić wyrównania dla ustaleń wynikających z umów o wolnym handlu
między UE a państwami trzecimi. Sprawozdawca uważa, że środki w wysokości 2,5 miliarda
przeznaczone na wspieranie rolników europejskich za pośrednictwem Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji nie są właściwe dla sektora rolnictwa ani pod
względem celu, jaki im przyświeca, ani pod względem zaproponowanej kwoty. Wręcz
przeciwnie – negocjując umowy o wolnym handlu, UE powinna zapewnić spójność polityki z
ogółem zasad wspólnej polityki rolnej.
Choć sprawozdawca przychyla się do zaproponowanego uwzględnienia osób prowadzących
działalność na własny rachunek, gdyż są one – tak samo jak osoby zatrudnione - ważnymi
podmiotami na lokalnych rynkach pracy i w związku z tym narażone są na zmiany
strukturalne w światowych kierunkach handlu spowodowane globalizacją, sprawozdawca
sprzeciwia się koncepcji objęcia zakresem EFG właścicieli zarządzających małymi i średnimi
przedsiębiorstwami, ponieważ EFG powinien z założenia koncentrować się na sektorach
społecznych, które najmocniej ucierpiały z powodu globalizacji.
W celu zwiększenia możliwości korzystania z Europejskiego Funduszu Globalizacji przez
mniejsze grupy zwolnionych pracowników sprawozdawca proponuje zmniejszyć próg
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wniosków do 200 zwolnień zamiast proponowanych 500 zwolnień. Ta zmiana byłaby
korzystna dla potencjalnego beneficjenta i mogłaby zwiększyć możliwości ponownego
zatrudnienia we wszystkich regionach Unii Europejskiej.
Z wyżej wymienionych przyczyn sprawozdawca popiera dalsze istnienie Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji, lecz podkreśla potrzebę zmiany zakresu funduszu.

POPRAWKI
Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu
następujących poprawek:
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 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

Poprawka 2
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,
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(6) Aby zachować europejski charakter
EFG, wniosek o wsparcie powinien być
składany gdy liczba zwolnień osiągnie
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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.

takich jak małe państwa członkowskie lub
regiony peryferyjne, a także w
wyjątkowych okolicznościach wnioski
mogą być składane w przypadku mniejszej
liczby zwolnień.

Poprawka 3
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 przedsiębiorstwami
zatrudniającymi nie więcej niż pięciu
pracowników oraz osoby prowadzące
działalność na własny rachunek lub
pracownicy, którzy chcieliby założyć nowe
przedsiębiorstwo lub przejąć istniejące
przedsiębiorstwo w celu uzyskania
nowego źródła dochodu, lub osoby, które
zaprzestają działalności, powinni być
traktowani jak zwolnieni pracownicy.

Poprawka 4
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
AD\905598PL.doc
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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.

Poprawka 5
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. W
związku z tym włączanie świadczeń
pieniężnych w skoordynowany pakiet
zindywidualizowanych usług powinno być
ograniczone.

Poprawka 6
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

(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
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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 przyznania środków.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Zgodnie z zasadą należytego
zarządzania finansami wkłady finansowe z
EFG nie powinny zastępować środków
wsparcia, które są dostępne dla
zwolnionych pracowników w ramach
unijnych funduszy strukturalnych lub
innych polityk i programów unijnych.

(12) Zgodnie z zasadą należytego
zarządzania finansami wkłady finansowe z
EFG powinny stanowić uzupełnienie
środków wsparcia, które są dostępne dla
zwolnionych pracowników w ramach
unijnych funduszy strukturalnych lub
innych polityk i programów unijnych.

Poprawka 8
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) Biorąc pod uwagę niski poziom
wiedzy na temat EFG w państwach
członkowskich, należy włączyć przepisy
szczegółowe w zakresie działań
informacyjnych i promowania programu,
przykładów dobrych praktyk i wyników
EFG. 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.
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Poprawka 9
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.

Poprawka 10
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.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Celem EFG jest przyczynienie się do
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc
PE483.720v02-00
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spójności społecznej i terytorialnej,
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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.

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.

Poprawka 12
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
poważnych zmian strukturalnych w
kierunkach światowego handlu
spowodowanych globalizacją, których
przejawem jest w szczególności
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;

Poprawka 13
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

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

kryzysem;

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – 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

Poprawka 15
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
przedsiębiorstwami zatrudniającymi nie
więcej niż pięciu pracowników oraz osoby
prowadzące działalność na własny
rachunek oraz pracowników, którzy
chcieliby założyć nowe przedsiębiorstwo
lub przejąć istniejące przedsiębiorstwo w
celu uzyskania nowego źródła dochodu, a
także wszystkich współpracujących
członków gospodarstwa domowego.
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Poprawka 16
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;

Poprawka 17
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 200 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 tego samego państwa
członkowskiego lub w regionach
transgranicznych 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.
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Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na niewielkich rynkach pracy lub
w wyjątkowych okolicznościach,
w przypadku odpowiednio uzasadnionym
przez składające wniosek państwo
członkowskie, wniosek o przyznanie
wkładu finansowego na podstawie
niniejszego artykułu może zostać uznany
za dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie
kryteria określone w ust. 1 lit. a) lub b) są
spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny
wpływ na zatrudnienie i lokalną
gospodarkę. Państwo członkowskie
określa, które z kryteriów interwencji
określonych w ust. 1 lit. a) i b) nie jest
całkowicie spełnione.

2. Na niewielkich rynkach pracy lub
w wyjątkowych okolicznościach, w
szczególności w odniesieniu do wniosków
zbiorowych dotyczących MŚP,
w przypadku odpowiednio uzasadnionym
przez składające wniosek państwo
członkowskie, wniosek o przyznanie
wkładu finansowego na podstawie
niniejszego artykułu może zostać uznany
za dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie
kryteria określone w ust. 1 lit. a) lub b) są
spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny
wpływ na zatrudnienie i lokalną
gospodarkę. Państwo członkowskie
określa, które z kryteriów interwencji
określonych w ust. 1 lit. a) i b) nie jest
całkowicie spełnione.

Poprawka 19
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
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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.
Poprawka 20
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
przedsiębiorstwami zatrudniającymi nie
więcej niż pięciu pracowników oraz osoby
prowadzące działalność na własny
rachunek, oraz pracownicy, którzy
chcieliby założyć nowe przedsiębiorstwo
lub przejąć istniejące przedsiębiorstwo w
celu zmiany lub dostosowania swojej
działalności, sytuacje takie do celów
niniejszego rozporządzenia traktowane są
jako zwolnienia.

Poprawka 21
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
przedsiębiorstwami zatrudniającymi nie
więcej niż pięciu pracowników oraz osób
prowadzących działalność na własny
rachunek, oraz pracowników, którzy
chcieliby założyć nowe przedsiębiorstwo
lub przejąć istniejące przedsiębiorstwo w
celu uzyskania nowego źródła dochodu,
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
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określonej przez Komisję w akcie
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4
ust. 3.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – 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

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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:

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)
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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 lub zmiany bądź
dostosowania działalności (w tym
inwestycje w aktywa rzeczowe), pomoc w
tworzeniu mikroprzedsiębiorstw, działań w
zakresie współpracy,
zindywidualizowanych szkoleń i
przekwalifikowania, włącznie z
umiejętnościami w zakresie technologii
informacji i komunikacji oraz
poświadczaniem zdobytego
doświadczenia;

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – 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;
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Poprawka 26
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;

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (a a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(aa) w przypadku kontynuowania przez
przedsiębiorstwo działalności po
dokonaniu zwolnień – szczegółowe
objaśnienie zobowiązań prawnych, które
na nim spoczywają, oraz kroków, jakie
przedsięwzięło z myślą o zwolnionych
pracownikach;

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (g)
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

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

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

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (g a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(ga) nazwy agencji dostarczających
pakiety środków w państwach
członkowskich;

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (i a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(ia) informację, czy przedsiębiorstwo było
uprzednio beneficjentem środków z
unijnego Funduszu Spójności czy
funduszy strukturalnych lub też otrzymało
pomoc pośrednią w ramach unijnych
programów wsparcia w postaci środków
na infrastrukturę i projekty związane z
działalnością przedsiębiorstwa lub jego
pracowników w ostatnich dziesięciu
latach;

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wsparcie dla zwolnionych pracowników
uzupełnia działania państw członkowskich
na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym.

1. Wsparcie dla zwolnionych pracowników
uzupełnia działania państw członkowskich
na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym, lecz nie zastępuje ich.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wkład finansowy jest ograniczony do
tego, co jest niezbędne, aby zapewnić
solidarność i wsparcie dla indywidualnych
zwolnionych pracowników. Działania
wspierane przez EFG są zgodne z
przepisami unijnymi i krajowymi, w tym z
przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

2. Wkład finansowy jest ograniczony do
tego, co jest niezbędne, aby zapewnić
solidarność i wsparcie dla indywidualnych
zwolnionych pracowników. Działania
wspierane przez EFG są zgodne z
przepisami unijnymi i krajowymi, w tym z
przepisami dotyczącymi pomocy państwa,
i nie zastępują działań, za które
odpowiedzialność ponoszą państwa
członkowskie lub przedsiębiorstwa.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a. Komisja dba, aby uprawnienie do
korzystania z EFG nie wpływało na
kwalifikowanie się do korzystania z
żadnego innego funduszu unijnego.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4
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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 dostarczy również
jednoznacznych wytycznych na temat
korzystania z EFG europejskim i krajowym
partnerom społecznym oraz władzom
lokalnym i regionalnym.

Poprawka 35
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 w celu
zadbania o to, aby wszystkie kraje, regiony
i sektory zatrudnienia w Unii były
świadome tych możliwości, i składa
sprawozdanie z corocznego wykorzystania
EFG w rozbiciu na poszczególne kraje i
sektory.

Poprawka 36
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 %

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%
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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 %.

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%, uwzględniając wskaźniki
sytuacji społecznej i sytuacji dotyczącej
zatrudnienia, takie jak skorygowany
dochód do dyspozycji po transferach
socjalnych.

Poprawka 37
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.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. 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

1. 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
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3. W przypadku rolników, wydatki
kwalifikują się do wsparcia od dnia
podanego w akcie delegowanym przyjętym
zgodnie z art. 4 ust. 3.

3.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

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

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie
co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie 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), 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.
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Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Oceny te obejmują dane pokazujące
liczbę wniosków oraz wyniki realizacji
programów w rozbiciu na poszczególne
kraje i sektory, tak by stwierdzić, czy EFG
dociera do zamierzonych odbiorców.

Poprawka 41
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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