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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w 
sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/008 
ES/Comunidad Valenciana textiles, z Hiszpanii)
(COM(2014) 45 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2014) 45 – C7-0019/2014),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 
z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji1 (rozporządzenie w sprawie EFG),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 
określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−20202, a w szczególności jego art. 
12,

– uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie dyscypliny 
budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami3 
(PMI z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

– uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 PMI z 2 grudnia 
2013 r.,

– uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0158/2014),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe 
w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych 
zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im reintegracji na rynku 
pracy,

B. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być 
dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze 
wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu 
pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do 

1 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
3 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s.1.
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przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

C. mając na uwadze, że Hiszpania przedłożyła wniosek EGF/2013/008 ES/Comunidad 
Valenciana textiles, dotyczący wkładu finansowego z EFG w związku z 560 zwolnieniami 
w 198 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 13 według klasyfikacji 
NACE Rev. 2 (Produkcja wyrobów tekstylnych)1 w regionie według klasyfikacji NUTS II 
Wspólnota Autonomiczna Walencji (ES52), przy czym środki współfinansowane z EFG 
przewidziano wobec 300 pracowników w okresie odniesienia od dnia 1 listopada 2012 r. 
do 1 sierpnia 2013 r.,

D. mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane 
w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1. zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie 
EFG zostały spełnione i że w związku z tym Hiszpania ma prawo do pomocy finansowej 
na mocy powyższego rozporządzenia; 

2. odnotowuje, że w dniu 8 października 2013 r. władze Hiszpanii przedłożyły wniosek o 
wkład finansowy z EFG, a w dniu 28 stycznia 2014 r. Komisja przedstawiła ocenę tego 
wniosku; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący cztery miesiące; 

3. uważa, że zwolnienia pracowników w przedsiębiorstwach z branży wyrobów tekstylnych 
we Wspólnocie Autonomicznej Walencji powiązane są z poważnymi zmianami 
strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, wygaśnięciem z 
końcem 2004 r. przejściowego Porozumienia w sprawie tekstyliów i odzieży (ATC) 
zawartego przez Światową Organizację Handlu (WTO) oraz większą ekspozycją na 
światową konkurencję, szczególnie z Chin i innych krajów Dalekiego Wschodu, 
prowadzącymi do znaczącego wzrostu przywozu tekstyliów oraz do utraty udziału 
rynkowego UE na rynkach światowych;

4. zauważa, że globalizacja wywarła poważny wpływ na Wspólnotę Autonomiczną 
Walencji, przy bezrobociu sięgającym 29,19% w pierwszym kwartale 2013 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że region ten ponownie korzysta z pomocy EFG, aby 
zmniejszyć wysokie bezrobocie i rozwiązać w ten sposób po raz drugi problem zwolnień 
w sektorze tekstylnym;

5. gratuluje Wspólnocie Autonomicznej Walencji zdolności występowania z wnioskiem o 
środki z EFG i ich wykorzystywania w celu rozwiązywania problemów na rynku pracy, 
który charakteryzuje się wysokim udziałem MŚP; w tym kontekście przypomina, że 
region Walencji wystąpił już z wnioskiem o wsparcie z EFG dla branży tekstylnej, 
ceramicznej i kamieniarskiej, a także dla sektora budowlanego;  

6. podkreśla potencjał EFG, który sprawia, że może on wspierać regiony, w których panuje 
trudna sytuacja w zatrudnieniu i które zależą od tradycyjnych branż, takich jak 
włókiennictwo lub budownictwo; podkreśla, że ten potencjał zależy od gotowości i 

1 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. L 393 z 30.12.2006, s. 1).



RR\1022052PL.doc 5/16 PE528.102v02-00

PL

skuteczności krajowych i lokalnych władz składających wnioski o wsparcie z EFG;

7. odnotowuje, że do chwili obecnej 11 wniosków o wkład finansowy z EFG1 dotyczyło 
sektora produkcji wyrobów tekstylnych i wszystkie wskazywały na globalizację handlu, 
natomiast region Wspólnoty Autonomicznej Walencji przedłożył już sześć wniosków o 
wkład finansowy z EFG: we wrześniu 2009 r.2 (ceramika), marcu 2010 r.3 (kamień 
naturalny), marcu 2010 r.4 (tekstylia), lipcu5 i grudniu 2011 r.6 (roboty budowlane 
związane ze wznoszeniem budynków i obuwie) oraz 2013 r.7 (materiały budowlane); 

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze 
Hiszpanii postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom 
zindywidualizowanych usług w dniu 1 stycznia 2014 r., jeszcze na długo przed 
zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany 
skoordynowany pakiet;

9. zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być 
finansowane, obejmuje działania mające na celu ponowną integrację 300 zwolnionych 
pracowników na rynku pracy, m.in. określanie profilu pracowników, poradnictwo 
zawodowe, doradztwo, szkolenia (szkolenia umiejętności o charakterze ogólnym, w 
zakresie umiejętności zawodowych, w zakresie podnoszenia kwalifikacji, wprowadzenie 
do przedsiębiorczości), promowanie przedsiębiorczości, intensywna pomoc w 
poszukiwaniu pracy, środki zachęcające (środki motywujące do poszukiwania pracy, 
pomoc w rozpoczęciu działalności, środki motywujące w zakresie zwolnień 
monitorowanych, wsparcie finansowe do kosztów dojazdów i pomoc z przeznaczeniem 
dla opiekunów osób będących na utrzymaniu pracownika); 

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w trakcie przygotowywania wniosku o wkład 
finansowy z EFG przeprowadzono konsultacje z partnerami społecznymi, w tym ze 
związkami zawodowymi (UGT-PV, CCOO-PV), i uzgodniono, że pokryte zostanie 10% 
łącznej kwoty współfinansowania krajowego ogólnych kosztów zastosowanych środków 
oraz że na różnych etapach wdrażania i dostępu do EFG stosowana będzie polityka 
równości kobiet i mężczyzn, a także zasada niedyskryminacji;

11. przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie 
poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez 
pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach 

1 EGF/2007/005 IT Sardegna, COM(2008) 609; EGF/2007/006 IT Piemonte, COM(2008) 609; 
EGF/2007/007 IT Lombardia, COM(2008) 609; EGF/2008/001 IT Toscana, COM(2008) 609; 
EGF/2009/003 LT Alytaus Textile, COM(2008) 547; EGF/2009/005 ES Cataluña, COM(2009) 371; 
EGF/2009/001 PT Norte-Centro, COM(2009) 371; EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen 
Textiel, COM(2009) 515; EGF/2009/005 BE Limburg Textiel, COM(2009) 515, EGF/2010/009 ES 
Comunidad Valenciana, COM(2010) 613 i EGF/2013/008 Comunidad Valenciana (bieżąca sprawa).

2 EGF/2009/014 ES Comunidad Valenciana (ceramika)  COM(2010) 216.
3 EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana (cięcie, formowanie i wykańczanie kamieni) COM 

(2010) 617.
4 EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, COM(2010) 613.
5 EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana  (roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków) 

COM(2012) 053.
6 EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana (obuwie) COM(2012) 204.
7 EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana (materiały budowlane) COM(2013) 635.
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skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych 
pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że skoordynowany pakiet obejmuje szkolenie zawodowe 
koncentrujące się na branżach, w których istnieją lub mogą się pojawić pewne 
możliwości, a także obejmuje szkolenia w miejscu pracy ukierunkowane na zaspokojenie 
konkretnych potrzeb lokalnych przedsiębiorstw;

13. ubolewa, że wniosek Komisji nie przedstawia struktury wykształcenia zwalnianej siły 
roboczej;

14. stwierdza, że skoordynowany pakiet przewiduje zachęty finansowe na poszukiwanie 
pracy (ryczałtowe środki w wysokości 300 EUR), wkład w koszty dojazdu, środki 
zachęcające w związku ze zwolnieniami monitorowanymi (do kwoty 350 EUR), a także 
dodatek dla opiekunów osób pozostających na ich utrzymaniu; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że całkowita kwota zachęt finansowych jest stosunkowo ograniczona i jej większość 
przeznaczona jest na szkolenia, doradztwo, pomoc w poszukiwaniu pracy i wsparcie 
przedsiębiorczości;

15. stwierdza, że wniosek ten odzwierciedla typową sytuację społeczno-ekonomiczną w 
regionie, którego lokalna gospodarka charakteryzuje się wysokim odsetkiem MŚP;

16. odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych 
usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności 
z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Hiszpanii 
potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych 
instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy 
porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego 
przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług 
finansowanych przez Unię;

17. zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz 
poprawy przepisów proceduralnych w celu szybszego uruchamiania środków z EFG; 
docenia ulepszoną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku 
Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie władzy 
budżetowej oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku o wsparcie z EFG 
równocześnie z wnioskiem o uruchomienie środków; podkreśla, że w nowym 
rozporządzeniu w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–
2020)1 zostaną wprowadzone dalsze usprawnienia procedury oraz że uda się osiągnąć 
większą skuteczność, przejrzystość i widoczność EFG;

18. podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG 

 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014−2020) i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).
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wspierał reintegrację na rynku pracy poszczególnych zwolnionych pracowników w 
ramach stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że w ramach pomocy z EFG można 
współfinansować jedynie aktywne środki na rynku pracy prowadzące do długotrwałego 
zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie może zastępować działań, za 
podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne 
są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów; 

19. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę porozumienie 
dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie EFG na lata 2014–2020 co do ponownego 
wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu 
finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, 
zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję 
oraz przez Parlament Europejski i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, 
rozszerzenia kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób 
samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków pomagających w 
rozpoczęciu własnej działalności; 

20. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

21. zobowiązuje swego przewodniczącego do podpisania niniejszej decyzji wraz z 
przewodniczącym Rady i do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej;

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz 
z załącznikiem Radzie i Komisji.
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 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 
zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny 
budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami 
(wniosek EGF/2013/008 ES/ Comunidad Valenciana textiles, z Hiszpanii)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji1, w 
szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 
określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−20202, a w szczególności jego art. 12,

uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Porozumienie 
międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy 
w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami3 (Porozumienie 
międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

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 reintegrację na rynku pracy.

(2) Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 pozwala uruchomić środki z EFG w 
ramach rocznego pułapu wynoszącego 150 mln EUR.

(3) W dniu 8 października 2013 r. Hiszpania złożyła wniosek o uruchomienie środków z 
EFG w związku ze zwolnieniami w 198 przedsiębiorstwach prowadzących działalność 
w dziale 13 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Produkcja wyrobów tekstylnych”) w regionie 
Wspólnoty Autonomicznej Walencji (ES52) objętym klasyfikacją NUTS II i 
uzupełniła go dodatkowymi informacjami do dnia 5 listopada 2013 r. Wniosek ten 
spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia 

1 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
3 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s.1.
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wkładu finansowego. Komisja wnioskuje zatem o uruchomienie środków w wysokości 
840 000 EUR.

(4) W związku z powyższym należy uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład 
finansowy na potrzeby złożonego przez Hiszpanię wniosku.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się środki 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę 840 000 
EUR w formie środków na zobowiązania i na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczący Przewodniczący
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UZASADNIENIE

I. Kontekst ogólny
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielania dodatkowego 
wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze 
światowego handlu. 

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−20201 oraz art. 12 rozporządzenia (WE) nr 
1927/20062 Fundusz nie może przekraczać rocznej kwoty 150 mln EUR (ceny z 2011 r.). 
Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa.

W odniesieniu do procedury, Komisja, zgodnie z pkt 13 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i 
należytego zarządzania finansami3, w celu uruchomienia Funduszu w przypadku pozytywnej 
oceny wniosku, przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie Funduszu i 
jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia 
uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych. 

II. Wniosek Wspólnoty Autonomicznej Walencji w sprawie wyrobów tekstylnych i 
wniosek Komisji 
W dniu 28 stycznia 2014 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji w sprawie 
uruchomienia środków z EFG na rzecz Hiszpanii w celu wsparcia reintegracji na rynku pracy 
pracowników, którzy z powodu poważnych zmian w strukturze światowego handlu 
związanych z globalizacją zostali zwolnieni w 198 przedsiębiorstwach prowadzących 
działalność w dziale 13 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Produkcja wyrobów tekstylnych”)4 w 
regionie Wspólnoty Autonomicznej Walencji (ES52) objętym klasyfikacją NUTS II.

Jest to pierwszy wniosek rozpatrywany w ramach budżetu na 2014 r. i dotyczy on 
uruchomienia z EFG na rzecz Hiszpanii całkowitej kwoty 840 000 EUR. Dotyczy on 560 
zwolnień w 198 przedsiębiorstwach z branży wyrobów tekstylnych w regionie Wspólnoty 
Autonomicznej Walencji w Hiszpanii, przy czym środki współfinansowane z EFG 
przewidziano wobec 300 pracowników w okresie odniesienia od dnia 5 listopada 2012 r. do 1 
sierpnia 2013 r. Spośród wskazanej liczby zwolnień 117 obliczono zgodnie z art. 2 akapit 
drugi tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. 284 zwolnień obliczono zgodnie z 
tiret drugie, a pozostałe 159 zwolnień zgodnie z tiret trzecie tego samego akapitu.

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
2 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
3 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s.1.
4 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. L 393 z 30.12.2006, s. 1).
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Wniosek skierowano do Komisji w dniu 8 października 2013 r. i uzupełniano go 
informacjami dodatkowymi do dnia 5 listopada 2013 r. Komisja stwierdziła, że przedmiotowy 
wniosek spełnia warunki zastosowania EFG ustanowione w rozporządzeniu (WE) 
nr 1927/2006. 

Władze hiszpańskie argumentują, że od czasu wygaśnięcia z końcem 2004 r. przejściowego 
Porozumienia w sprawie tekstyliów i odzieży (ATC) zawartego przez Światową Organizację 
Handlu (WTO) rynek wyrobów tekstylnych Unii Europejskiej w o wiele większym stopniu 
był eksponowany na światową konkurencję1, szczególnie z Chin i innych krajów Dalekiego 
Wschodu. Poniższy wykres pokazuje, że w dziale 13 NACE nastąpił duży wzrost przywozu 
od czasu wygaśnięcia ATC. W latach 2004−2012 bilans handlowy UE w odniesieniu do 
wyrobów tekstylnych znacznie się pogorszył. W tym okresie nastąpił 17% wzrost przywozu 
wyrobów tekstylnych do UE przy jednoczesnym spadku wywozu tych wyrobów z UE do 
innych krajów o 3%. W bilansie handlowym UE w przypadku wyrobów tekstylnych 
odnotowano nadwyżkę wynoszącą 1 107 mln EUR w 2004 r., natomiast w 2012 r. wystąpił 
deficyt w wysokości 3 067 mln EUR. Ponadto, udział UE w światowym wywozie wyrobów 
tekstylnych spadł z 10% do 8% w latach 2000−2011, natomiast udział Chin w światowym 
wywozie wyrobów tekstylnych wzrósł z 10% do 32%2.

Władze Hiszpanii twierdzą, że 11,5% wszystkich hiszpańskich przedsiębiorstw 
zlokalizowanych jest w regionie NUTS II Wspólnota Autonomiczna Walencji, którego to 
obszaru dotyczą zwolnienia. Sektor wytwórczy stanowi 26% całego zatrudnienia w tym 
regionie, sektor usługowy 60%, budowlany 10%, a sektor pierwotny 4%. Model działalności 
gospodarczej we Wspólnocie Autonomicznej Walencji charakteryzuje się dużą obecnością 
małych i średnich przedsiębiorstw wyspecjalizowanych głównie w produkcji mebli, butów, 
ceramiki, zabawek i przemyśle włókienniczym. Przemysł ten skupiony jest w zagłębiach 
wokół niewielkiej liczby gmin. Zwolnienia w sektorze włókienniczym we Wspólnocie 
Autonomicznej Walencji pogorszą jeszcze sytuację w zakresie bezrobocia, ponieważ ten 
region, a w szczególności region Alicante (poziom NUTS 3), są w dużej mierze uzależnione 
od tego sektora. Ze wszystkich pracowników w przemyśle wytwórczym w Alicante 8,24% to 
pracownicy sektora włókienniczego.

Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane, obejmuje 
działania mające na celu ponowną integrację 300 pracowników na rynku pracy, m.in. 
określanie profilu pracowników, poradnictwo zawodowe, doradztwo, szkolenia (szkolenia 
umiejętności o charakterze ogólnym, w zakresie umiejętności zawodowych, w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji, wprowadzenie do przedsiębiorczości), promowanie 
przedsiębiorczości, intensywna pomoc w poszukiwaniu pracy, środki zachęcające (środki 
motywujące do poszukiwania pracy, pomoc w rozpoczęciu działalności, środki motywujące w 
zakresie zwolnień monitorowanych, wsparcie finansowe do kosztów dojazdów i pomoc z 
przeznaczeniem dla opiekunów osób będących na utrzymaniu pracownika). 

1 Porozumienie w sprawie tekstyliów i odzieży (ATC), wraz ze wszystkimi wynikającymi zeń 
ograniczeniami, wygasło w dniu 1 stycznia 2005 r. Wygaśnięcie dziesięcioletniego okresu 
przejściowego w odniesieniu do stosowania ATC oznacza, że handel wyrobami tekstylnymi i 
odzieżowymi nie podlega już kontyngentom w ramach specjalnego systemu − pomijając normalne 
przepisy WTO/GATT − lecz regulowany jest obecnie ogólnymi przepisami i zasadami zawartymi w 
wielostronnym systemie handlu.

2 Statystyka handlu międzynarodowego WTO 2012.
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Według władz Hiszpanii środki uruchomione w dniu 1 stycznia 2014 r. składają się na 
skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług i stanowią aktywne środki na rynku 
pracy mające na celu reintegrację zawodową pracowników. 

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

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

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

 potwierdziły, że działania kwalifikowalne, o których mowa powyżej, nie są objęte 
pomocą z innych instrumentów finansowych UE.

Jeśli chodzi o systemy zarządzania i kontroli, Hiszpania poinformowała Komisję, że 
zarządzanie wkładem finansowym i jego kontrola będą leżeć w gestii tych samych organów 
jak w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyrekcja Generalna ds. Projektów 
i Funduszy Europejskich Regionalnego Ministerstwa Finansów i Rządu Wspólnoty Walencji1 
będzie organem pośredniczącym dla organu zarządzającego.

III. Procedura
W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek 
o przesunięcie środków na łączną kwotę 840 000 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii 
budżetowej EFG (04 04 51). 

Jest to pierwszy wniosek o przesunięcie środków z uruchomienia Funduszu przedłożony 
władzy budżetowej w 2014 r. 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.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji w 
sprawie decyzji o uruchomieniu środków z EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym, 
chyba że Parlament i Rada nie osiągną porozumienia.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym w proces powinna zostać włączona Komisja 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w 
ocenie wniosków o pomoc z EFG. 

1 Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos de la Consellería de Hacienda y Administraciones 
Públicas de la Generalitat Valenciana
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ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

EK/nt
D(2014)5436

Sz.P. Alain Lamassoure
Przewodniczący Komisji Budżetowej
ASP 13E158

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji (EFG) dot. sprawy EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles z 
Hiszpanii (COM(2014)45 wersja ostateczna)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), a także jej grupa robocza ds. EFG 
przeanalizowały uruchomienie EFG w sprawie EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana 
textiles i przyjęła następującą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku 
z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie 
podważając jednak decyzji o przekazaniu płatności.
Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:
A) mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG 

i ma na celu udzielenie wsparcia 300 spośród 560 pracowników zwolnionych w 198 
przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 52 według klasyfikacji NACE 
Rev. 2 („produkcja wyrobów tekstylnych”) w regionie według klasyfikacji NUTS II 
Wspólnota Autonomiczna Walencji (ES52) w okresie referencyjnym od 1 listopada 2012 
r. do 1 sierpnia 2013 r.; 

B) mając na uwadze, że władze Hiszpanii argumentują, iż zwolnienia nastąpiły w wyniku 
globalizacji, która poważnie dotknęła hiszpański sektor włókienniczy;

C) mając na uwadze, że w wyniku globalizacji bilans handlowy UE w odniesieniu do 
wyrobów tekstylnych pogorszył się w okresie 2004-2012, przy 17% wzroście przywozu 
wyrobów tekstylnych do UE i 3% spadku wywozu wyrobów tekstylnych poza UE;

D) mając na uwadze, że udział UE w światowym wywozie wyrobów tekstylnych spadł z 10% 
do -8% w latach 2000−2011, natomiast udział Chin wzrósł z 10% do 32% w tym samym 
okresie;

E) mając na uwadze, że w ocenie Komisji 560 zwolnień można powiązać z poważnymi 
zmianami strukturalnymi w handlu światowym mającymi odzwierciedlenie w znacznym 
wzroście przywozu do UE i zmniejszeniu udziału rynkowego UE na rynkach światowych;

F) mając na uwadze, że 56,61% pracowników przewidzianych do objęcia omawianymi 
środkami to mężczyźni, a 43,39% to kobiety; mając na uwadze, że 79,1% pracowników 
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ma od 25 do 54 lat, a 20% jest w wieku powyżej 55 lat;
G) mając na uwadze, że wśród zwolnionych pracowników 81,25% stanowią rzemieślnicy i 

związani z nimi pracownicy handlowi, 10,71% – technicy, a 6,07% wykonywało proste 
prace;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek 
dotyczących wniosku Hiszpanii:
1. zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie 

EFG (1927/2006) zostały spełnione i że w związku z tym Hiszpania ma prawo do 
pomocy finansowej na mocy powyższego rozporządzenia;

2. odnotowuje, że w dniu 8 października 2013 r. władze hiszpańskie przedłożyły wniosek o 
wkład finansowy z EFG, a w dniu 28 stycznia 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła 
ocenę tego wniosku; z zadowoleniem przyjmuje szybkie tempo procesu oceny;

3. zauważa, że globalizacja wywarła poważny wpływ na Wspólnotę Autonomiczną 
Walencji, przy bezrobociu sięgającym 29,19% w pierwszym kwartale 2013 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że region ten ponownie korzysta z pomocy EFG, aby 
zmniejszyć wysokie bezrobocie i rozwiązać w ten sposób po raz drugi problem zwolnień 
w sektorze włókienniczym; 

4. gratuluje Wspólnocie Autonomicznej Walencji zdolności wnioskowania o środki z EGF i 
ich wykorzystywania w celu rozwiązywania problemów na jej rynku pracy, który 
charakteryzuje się wysokim udziałem MŚP; w tym kontekście przypomina, że region 
Walencji wystąpił już z wnioskiem o wsparcie z EFG pięciokrotnie dla branży tekstylnej, 
ceramicznej i kamieniarskiej, a także dla sektora budowlanego (wnioski: EGF/2009/0014, 
EGF/2010/005 i EGF/2010/009, EGF/2011/006 oraz EGF/2013/004); 

5. podkreśla potencjał EFG, który sprawia, że może on wspierać regiony, w których panuje 
trudna sytuacja w zatrudnieniu i które zależą od tradycyjnych branż, takich jak 
włókiennictwo lub budownictwo; podkreśla, że ten potencjał zależy od gotowości i 
skuteczności krajowych i lokalnych władz składających wnioski o wsparcie z EFG;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, 
hiszpańskie władze postanowiły rozpocząć wdrażanie środków w dniu 1 stycznia 2014 r., 
jeszcze przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na 
zaproponowany skoordynowany pakiet;

7. przyjmuje do wiadomości podaną przez władze hiszpańskie informację, że w ich ocenie 
na podstawie doświadczeń w związku z poprzednimi wnioskami w sprawie EFG na 
skorzystanie z omawianego środka zdecyduje się jedynie 300 pracowników 
przewidzianych do objęcia wsparciem z EFG; 

8. ubolewa, że wniosek Komisji nie przedstawia struktury wykształcenia zwalnianej siły 
roboczej;

9. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że skoordynowany pakiet obejmuje szkolenie zawodowe 
koncentrujące się na branżach, w których istnieją lub mogą się pojawić pewne 
możliwości, a także obejmuje szkolenia w miejscu pracy ukierunkowane na zaspokojenie 
konkretnych potrzeb lokalnych przedsiębiorstw;

10. stwierdza, że skoordynowany pakiet przewiduje zachęty finansowe na poszukiwanie 
pracy (ryczałtowe środki w wysokości 300 EUR), wkład w koszty dojazdu, środki 
zachęcające w związku ze zwolnieniami monitorowanymi (do kwoty 350 EUR), a także 
dodatek dla opiekunów osób pozostających na ich utrzymaniu; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że całkowita kwota zachęt finansowych jest stosunkowo ograniczona i jej 
większość przeznaczona jest na szkolenia, doradztwo, pomoc w poszukiwaniu pracy i 
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wsparcie przedsiębiorczości;
11. z zadowoleniem przyjmuje, że skonsultowano się kilkukrotnie z partnerami społecznymi 

w sprawie kształtu i wdrażania skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług; 
zauważa, że partnerzy społeczni zgodzili się na pokrycie 10% współfinansowania 
krajowego;

12. stwierdza, że wniosek ten odzwierciedla typową sytuację społeczno-ekonomiczną w 
regionie, którego lokalna gospodarka charakteryzuje się wysokim odsetkiem MŚP; 
podkreśla, że z nowego EFG 2014-2020 o poszerzonym zakresie będzie można wspierać 
także osoby samozatrudnione.

Z wyrazami szacunku,

Pervenche Berès
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