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Posiedzenie plenarne – czerwiec 2020 r.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji – pomoc
techniczna
Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie środków w wysokości 345 000 EUR na pomoc techniczną dla
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego
popiera ten wniosek, podkreślając, że EFG może zostać wykorzystany do zapewnienia stałego wsparcia
zwolnionym pracownikom i osobom samozatrudnionym w związku ze światowym kryzysem wywołanym przez
pandemię COVID-19. Parlament ma głosować nad tym wnioskiem podczas czerwcowej sesji plenarnej.

Przebieg procedury

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w 2006 r. w celu zapewnienia
wsparcia pracownikom zwolnionym i osobom samozatrudnionym, które zaprzestały prowadzenia
działalności na własny rachunek, w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu
spowodowanych globalizacją lub światowym kryzysem finansowym i gospodarczym. EFG znajduje się poza
pułapami wieloletnich ram finansowych i można go uruchomić na zasadzie ad hoc. W rozporządzeniu w
sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014 – 2020 ustalono maksymalny budżet funduszu na 2020
r. na poziomie 150 mln EUR w cenach z 2011 r. (ponad 179 mln EUR w cenach z 2020 r.). Zgodnie z
rozporządzeniem w sprawie EFG, co roku można udostępnić maksymalnie 0,5 % tej kwoty na pomoc
techniczną z inicjatywy Komisji.

Wniosek Komisji Europejskiej

W dniu 16 kwietnia 2020 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie uruchomienia EFG na pomoc techniczną (na kwotę 345 000 EUR, w tym 210 000 EUR na wsparcie
administracyjne i 135 000 EUR na pomoc techniczną). W ramach wsparcia administracyjnego Komisja
będzie finansować posiedzenia grupy eksperckiej osób kontaktowych ds. EFG. Ponadto będzie promowała
tworzenie sieci kontaktów między państwami członkowskimi poprzez dwa seminaria z udziałem organów
wykonawczych EFG i partnerów społecznych. Finansowane będą również działania informacyjne, w tym
aktualizacja i rozbudowa strony internetowej, wraz z tłumaczeniem na wszystkie języki UE. Jeśli chodzi o
pomoc techniczną, środki zostaną przeznaczone na utrzymywanie i aktualizowanie elektronicznego
systemu wymiany danych. Komisja będzie nadal ujednolicać procedury dotyczące wniosków o wsparcie z
EFG i zarządzania nimi z myślą o włączeniu EFG do wspólnego systemu dzielonego zarządzania funduszami.
Komisja będzie gromadziła dane dotyczące wniosków oraz zaproponowanych i wdrożonych środków.
Dane te zostaną udostępnione na stronie internetowej.
Jednocześnie Komisja przedłożyła wniosek o przesunięcie środków na łączną kwotę 345 000 EUR z rezerwy
EFG do linii budżetowej EFG.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 27 maja 2020 r. Komisja Budżetowa Parlamentu (BUDG) przyjęła sprawozdanie dotyczące wniosku.
Parlament zgadza się na zaplanowane środki i ponownie podkreśla, że konieczne są aktualne badania i
analizy na temat wyzwań, jakie pandemia COVID-19 postawiła przed rynkiem światowym. Z zadowoleniem
przyjmuje wzmocnienie wykorzystania wspólnego systemu dzielonego zarządzania funduszami. Wzywa
Komisję do dalszego systematycznego zapraszania Parlamentu na odpowiednie posiedzenia. Przypomina
wnioskującym państwom członkowskim o ich kluczowej roli w upowszechnianiu działań finansowanych z
EFG wśród zainteresowanych beneficjentów, władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych,
mediów i ogółu społeczeństwa. Przypomina, że EFG może zostać uruchomiony w celu zapewnienia stałego
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wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom samozatrudnionym w związku ze światowym kryzysem
wywołanym koronawirusem. W związku z tym zwraca się do Komisji o wsparcie państw członkowskich,
które zamierzają przygotować wniosek w najbliższych tygodniach i miesiącach, o wykazanie elastyczności
i możliwie jak największe skrócenie okresu oceny. Komisja BUDG zatwierdziła również wniosek o
przesunięcie środków na uruchomienie funduszu.
Procedura budżetowa: 2020/2062(BUD); komisja przedmiotowo właściwa: BUDG; Sprawozdawca: Victor Negrescu
(S&D, Rumunia).
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