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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji (EFG).

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu na 
rzecz Transformacji (EFT).

Uzasadnienie

Poprawka horyzontalna, ma zastosowanie w całym tekście, konieczne zmiany do 
wprowadzenia przez DLA (prawników lingwistów), gdy zostanie włączona do ostatecznego 
tekstu rozporządzenia. W związku z tym związane z tym zmiany nie zostały uwzględnione w 
sprawozdaniu końcowym.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1



PE631.628/ 2

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zasady horyzontalne określone 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej 
(„TUE”) oraz w art. 10 TFUE, w tym 
zasady pomocniczości i proporcjonalności 
określone w art. 5 TUE, powinny być 
przestrzegane przy wdrażaniu funduszy, 
z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności 
i promowania równości kobiet i mężczyzn, 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, 
a także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Cele funduszy powinny być 
osiągane w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 
ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”.

(1) Zasady horyzontalne określone w art. 
3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) 
oraz w art. 9 i 10 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), w tym zasady pomocniczości i 
proporcjonalności określone w art. 5 TUE, 
powinny być przestrzegane przy wdrażaniu 
funduszy, z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Zgodnie 
z art. 8 TFUE państwa członkowskie 
i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności 
i promowania równości kobiet i mężczyzn 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, 
a także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Cele funduszy powinny być 
osiągane w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 
ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W lutym 2018 r. Komisja przyjęła 
komunikat „Nowe, nowoczesne wieloletnie 
ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która 
skutecznie realizuje swoje priorytety 
po 2020 r.”18. W komunikacie tym 
podkreśla się, że budżet Unii służy 
wyjątkowemu europejskiemu modelowi 
społecznej gospodarki rynkowej. 
W związku z tym niezwykle ważne będzie 
ulepszenie możliwości zatrudniania 
i sprostanie wyzwaniom związanym 
z umiejętnościami, w szczególności 

(4) W lutym 2018 r. Komisja przyjęła 
komunikat „Nowe, nowoczesne 
wieloletnie ramy finansowe dla Unii 
Europejskiej, która skutecznie realizuje 
swoje priorytety po 2020 r.”18. 
W komunikacie tym podkreśla się, że 
budżet Unii służy wyjątkowemu 
europejskiemu modelowi społecznej 
gospodarki rynkowej. W związku z tym 
niezwykle ważne będzie ulepszenie 
możliwości zatrudniania i sprostanie 
wyzwaniom związanym 
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związanymi z cyfryzacją. Elastyczność 
budżetowa stanowi podstawową zasadę 
w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych. Mechanizmy elastyczności 
pozostają w mocy, aby umożliwić Unii 
reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia 
oraz zapewnienie wykorzystywania 
środków budżetowych tam, gdzie są 
najpilniej potrzebne.

z umiejętnościami, w szczególności 
związanymi z cyfryzacją, automatyzacją i 
przejściem na zasobooszczędną 
gospodarkę, przy pełnym poszanowaniu 
porozumienia klimatycznego z Paryża z 
2015 r. w następstwie 21. Konferencji 
Stron Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w Sprawie Zmian 
Klimatu. Elastyczność budżetowa stanowi 
podstawową zasadę w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych. 
Mechanizmy elastyczności pozostają w 
mocy, aby umożliwić Unii szybsze 
reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia 
oraz zapewnienie wykorzystywania 
środków budżetowych tam, gdzie są 
najpilniej potrzebne.

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-modern-
multiannual-financial-framework_en.pdf 

18 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W swoim dokumencie otwierającym 
debatę w sprawie wykorzystania 
możliwości płynących z globalizacji20 
Komisja wskazała połączenie powiązanej 
z handlem globalizacji i zmian 
technologicznych jako elementy stanowiące 
główną siłę napędową zwiększonego 
zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę 
roboczą oraz zmniejszającego się 
zapotrzebowania na słabiej 
wykwalifikowaną siłę roboczą. Przy 
ogromnych korzyściach płynących 
z bardziej otwartego handlu i dalszej 
integracji światowych gospodarek należy 
zająć się również wspomnianymi 
negatywnymi efektami ubocznymi. Jako że 

(6) W swoim dokumencie otwierającym 
debatę w sprawie wykorzystania 
możliwości płynących z globalizacji20 
Komisja wskazała połączenie powiązanej 
z handlem globalizacji i zmian 
technologicznych jako elementy 
stanowiące główną siłę napędową 
zwiększonego zapotrzebowania na 
wykwalifikowaną siłę roboczą oraz 
zmniejszającego się zapotrzebowania na 
słabiej wykwalifikowaną siłę roboczą. 
Uznając zalety bardziej otwartego handlu, 
konieczne są odpowiednie środki w celu 
przeciwdziałania związanym z nim 
negatywnym efektom ubocznym. Jako że 
obecne korzyści z globalizacji są już 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
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obecne korzyści z globalizacji są już 
nierówno rozdzielone pomiędzy ludzi 
i regiony, wywierając znaczny wpływ na 
tych, którzy odnoszą mniej korzyści, 
istnieje ryzyko, iż coraz szybciej 
rozwijająca się technologia dodatkowo 
pogłębi te różnice. W związku z tym, 
zgodnie z zasadami solidarności 
i zrównoważonego rozwoju, konieczne 
będzie zapewnienie sprawiedliwszego 
podziału korzyści wynikających 
z globalizacji przez pogodzenie otwarcia 
gospodarczego i postępu technologicznego 
z ochroną socjalną.

nierówno rozdzielone pomiędzy ludzi 
i regiony, wywierając znaczny wpływ na 
tych, którzy odnoszą mniej korzyści, 
istnieje ryzyko, iż zmiany technologiczne 
i środowiskowe dodatkowo pogłębią te 
różnice. W związku z tym, zgodnie z 
zasadami solidarności i zrównoważonego 
rozwoju, konieczne będzie zapewnienie 
sprawiedliwszego podziału korzyści 
wynikających z globalizacji. Wszelkie 
równoczesne negatywne skutki 
globalizacji oraz zmian technologicznych 
i środowiskowych powinny być szerzej 
przewidywane przez odpowiednie unijne 
fundusze strukturalne, takie jak 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(EFS+), w celu lepszego dostosowania 
świata biznesu i siły roboczej poprzez 
pogodzenie wzrostu gospodarczego i 
postępu technologicznego z odpowiednią 
ochroną socjalną i aktywnym wspieraniem 
dostępu do zatrudnienia i możliwości 
pracy na własny rachunek.

__________________ __________________
20 

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_pl

20 

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_pl

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W swoim Dokumencie dotyczącym 
przyszłości finansów UE21 Komisja 
podkreśla potrzebę zmniejszenia 
rozbieżności gospodarczych i społecznych 
między państwami członkowskimi 
i wewnątrz nich. W związku z tym 
kluczowym priorytetem jest inwestowanie 
w równość, włączenie społeczne, 
kształcenie i szkolenie, a także w zdrowie.

(7) W swoim Dokumencie dotyczącym 
przyszłości finansów UE21 Komisja 
podkreśla potrzebę zmniejszenia 
rozbieżności gospodarczych i społecznych 
między państwami członkowskimi 
i wewnątrz nich. W związku z tym 
kluczowym priorytetem jest inwestowanie 
w zrównoważony rozwój, równość, 
włączenie społeczne, kształcenie 
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i szkolenie, a także w zdrowie.

_________________ _________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-future-eu-finances_pl.

21 
https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-future-eu-finances_pl.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Globalizacja i rozwój technologii 
prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą 
wzajemne powiązania i współzależność 
między gospodarkami światowymi. 
Realokacja siły roboczej jest integralną 
i nieuniknioną częścią takiej zmiany 
gospodarczej. Jeżeli korzyści płynące ze 
zmiany mają być sprawiedliwie 
rozdzielone, oferowanie pomocy 
zwolnionym pracownikom i osobom 
zagrożonym zwolnieniem ma bardzo duże 
znaczenie. „Ramy jakości UE na rzecz 
przewidywania zmian i restrukturyzacji”22 
to instrument polityki Unii, który określa 
ramy najlepszych praktyk dotyczących 
przewidywania restrukturyzacji 
przedsiębiorstw i postępowania w takich 
przypadkach. Zapewniają one 
kompleksowe ramy dotyczące sposobu, 
w jaki, poprzez odpowiednie środki 
polityki, należy sprostać wyzwaniom 
dostosowania gospodarczego 
i restrukturyzacji gospodarczej oraz ich 
skutków społecznych i wpływu na 
zatrudnienie. Wezwano w nich również 
państwa członkowskie do korzystania 
z funduszy unijnych i krajowych w taki 
sposób, aby zapewnić skuteczne 
złagodzenie społecznych skutków 
restrukturyzacji, zwłaszcza negatywnego 
wpływu na zatrudnienie. Główne 
instrumenty Unii mające na celu pomoc 
pracownikom dotkniętym tymi skutkami 
to Europejski Fundusz Socjalny Plus 

(8) Zmiana klimatu, globalizacja 
i rozwój technologii prawdopodobnie 
jeszcze bardziej zwiększą wzajemne 
powiązania i współzależność między 
gospodarkami światowymi. Realokacja siły 
roboczej jest integralną i nieuniknioną 
częścią takiej zmiany gospodarczej. Jeżeli 
korzyści płynące ze zmiany mają być 
sprawiedliwie rozdzielone, oferowanie 
pomocy zwolnionym pracownikom 
i osobom zagrożonym zwolnieniem ma 
bardzo duże znaczenie. Główne 
instrumenty Unii mające na celu pomoc 
pracownikom dotkniętym tymi skutkami to 
Europejski Fundusz Socjalny Plus 
(ESF+), który opracowano w celu 
zapewnienia pomocy w sposób 
wyprzedzający, oraz EFT, który 
opracowano w celu oferowania pomocy 
w przypadku poważnych przypadków 
restrukturyzacji w sposób zaradczy. „Ramy 
jakości UE na rzecz przewidywania zmian 
i restrukturyzacji”22 to instrument polityki 
Unii, który określa ramy najlepszych 
praktyk dotyczących przewidywania 
restrukturyzacji przedsiębiorstw 
i postępowania w takich przypadkach. 
Zapewniają one kompleksowe ramy 
dotyczące sposobu, w jaki, poprzez 
odpowiednie środki polityki, należy 
sprostać wyzwaniom dostosowania 
gospodarczego i restrukturyzacji 
gospodarczej oraz ich skutków społecznych 
i wpływu na zatrudnienie. Wezwano w nich 



PE631.628/ 6

PL

(ESF+), który opracowano w celu 
zapewnienia pomocy w sposób 
wyprzedzający, oraz EFG, który 
opracowano w celu oferowania pomocy 
w przypadku nieprzewidzianych 
poważnych przypadków restrukturyzacji 
w sposób zaradczy.

również państwa członkowskie do 
korzystania z funduszy unijnych 
i krajowych w taki sposób, aby zapewnić 
skuteczne złagodzenie społecznych skutków 
restrukturyzacji, zwłaszcza negatywnego 
wpływu na zatrudnienie.

__________________ __________________
22 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów Ramy jakości UE na 
rzecz przewidywania zmian 
i restrukturyzacji, (COM(2013) 882 final 
z 13.12.2013).

22 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów Ramy jakości UE na 
rzecz przewidywania zmian 
i restrukturyzacji, (COM(2013) 882 final 
z 13.12.2013).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 (11a) Program EFT powinien być 
widoczny i wymagać większej ilości 
danych lepszej jakości, aby umożliwić 
odpowiednią ocenę naukową EFT i 
uniknąć administracyjnych ograniczeń w 
funkcjonowaniu programu pomocy w 
dostosowaniu do rynku.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Komisja podkreśla, że w dalszym 
ciągu duże znaczenie ma rola EFG jako 
elastycznego funduszu udzielającego 
pracownikom, którzy stracili pracę 
w wyniku poważnych przypadków 
restrukturyzacji, wsparcia oraz pomocy 
w jak najszybszym znalezieniu nowej 

(13) Komisja podkreśla, że w dalszym 
ciągu duże znaczenie ma rola EFT jako 
elastycznego funduszu udzielającego 
pracownikom, którzy stracili pracę 
w wyniku poważnych przypadków 
restrukturyzacji, wsparcia oraz pomocy 
w jak najszybszym znalezieniu nowej 
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pracy. Unia powinna dalej zapewniać 
konkretne jednorazowe wsparcie w celu 
ułatwienia reintegracji zawodowej 
zwolnionych pracowników w obszarach, 
sektorach, terytoriach lub na rynkach pracy 
przeżywających wstrząs spowodowany 
poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. 
Biorąc pod uwagę oddziaływanie 
i wzajemne skutki otwartego handlu, 
rozwoju technologii lub innych czynników, 
takich jak przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną, tym samym uwzględniając 
fakt, że wskazanie jednego czynnika, który 
powoduje przypadki utraty pracy jest coraz 
trudniejsze, uruchomienie środków z EFG 
w przyszłości będzie opierać się jedynie na 
znacznym wpływie przypadku 
restrukturyzacji. Biorąc pod uwagę cel, 
jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych 
i niespodziewanych okolicznościach oraz 
w uzupełnieniu bardziej wyprzedzającej 
pomocy oferowanej przez EFS +, EFG 
powinien pozostać elastycznym 
i szczególnym instrumentem poza 
pułapami budżetowymi przewidzianymi 
w wieloletnich ramach finansowych, jak 
określono w komunikacie Komisji. 
Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, 
wspiera i broni – Wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021–2027 oraz 
załącznik do tego komunikatu27.

pracy. Unia powinna dalej zapewniać 
konkretne jednorazowe wsparcie w celu 
ułatwienia reintegracji zawodowej 
zwolnionych pracowników do trwałego 
zatrudnienia o wysokiej jakości w 
obszarach, sektorach, terytoriach lub na 
rynkach pracy przeżywających wstrząs 
spowodowany poważnymi zakłóceniami 
gospodarczymi. Biorąc pod uwagę 
oddziaływanie i wzajemne skutki 
otwartego handlu, rozwoju technologii, 
cyfryzacji i automatyzacji lub innych 
czynników, takich jak przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną, tym samym 
uwzględniając fakt, że wskazanie jednego 
czynnika, który powoduje przypadki utraty 
pracy jest coraz trudniejsze, uruchomienie 
środków z EFT w przyszłości powinno 
opierać się jedynie na znacznym wpływie 
przypadku restrukturyzacji. Biorąc pod 
uwagę cel, jakim jest zapewnianie 
wsparcia w nagłych i niespodziewanych 
okolicznościach oraz w uzupełnieniu 
bardziej wyprzedzającej pomocy 
oferowanej przez EFS +, EFT powinien 
pozostać elastycznym i szczególnym 
instrumentem poza pułapami budżetowymi 
przewidzianymi w wieloletnich ramach 
finansowych, jak określono w komunikacie 
Komisji.

__________________ __________________
27 Dokument roboczy służb Komisji 
SWD(2018) 171 final oraz załącznik do 
tego dokumentu COM(2018) 321 final.

27 Dokument roboczy służb Komisji 
SWD(2018) 171 final oraz załącznik do 
tego dokumentu COM(2018) 321 final.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W rezolucji z dnia 30 maja 2018 r. w 
sprawie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2021-2027 i zasobów własnych 
Parlament Europejski ponownie 
potwierdził swoje stanowisko w sprawie 
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niezbędnego poziomu finansowania 
kluczowych strategii politycznych UE w 
WRF na lata 2021-2027, aby umożliwić 
im realizację ich zadań i celów. Podkreślił 
w szczególności apel o podwojenie 
specjalnych środków finansowych WRF 
dla MŚP i na rzecz walki z bezrobociem 
ludzi młodych; z zadowoleniem przyjął 
kilka wniosków, które ulepszają obecne 
przepisy, w szczególności zwiększenie 
przydziałów środków na instrumenty 
specjalne; oraz wyraził zamiar 
negocjowania dodatkowych ulepszeń tam, 
gdzie będzie to konieczne.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jak stwierdzono powyżej, aby 
zachować europejski charakter EFG, 
wniosek o wsparcie powinien być składany 
w przypadkach, gdy poważny przypadek 
restrukturyzacji spowoduje znaczny wpływ 
na lokalną lub regionalną gospodarkę. 
Wpływ taki powinna określać minimalna 
liczba zwolnionych pracowników 
w określonym okresie odniesienia. 
Uwzględniając ustalenia wynikające 
z oceny śródokresowej, próg należy 
określić jako 250 przypadków utraty pracy 
w okresie odniesienia wynoszącym cztery 
miesiące (lub 6 miesięcy w przypadkach 
sektorowych). Biorąc pod uwagę, że fale 
zwolnień w różnych sektorach, ale w tym 
samym regionie mają równie znaczący 
wpływ na lokalny rynek pracy, składanie 
wniosków regionalnych również powinno 
być możliwe. W odniesieniu do 
niewielkich rynków pracy, takich jak małe 
państwa członkowskie czy regiony 
peryferyjne, w tym regiony najbardziej 
oddalone, o których mowa w art. 349 
TFUE, lub w wyjątkowych 

(14) Jak stwierdzono powyżej, aby 
zachować europejski charakter EFT, 
wniosek o wsparcie powinien być składany 
w przypadkach, gdy poważny przypadek 
restrukturyzacji spowoduje znaczny wpływ 
na lokalną lub regionalną gospodarkę. 
Wpływ taki powinna określać minimalna 
liczba zwolnionych pracowników 
w określonym okresie odniesienia. 
Uwzględniając ustalenia wynikające z 
oceny śródokresowej, próg należy określić 
jako 200 przypadków utraty pracy w 
odpowiednich okresach odniesienia. 
Biorąc pod uwagę, że fale zwolnień 
w różnych sektorach, ale w tym samym 
regionie mają równie znaczący wpływ na 
lokalny rynek pracy, składanie wniosków 
regionalnych również powinno być 
możliwe. W odniesieniu do niewielkich 
rynków pracy, takich jak małe państwa 
członkowskie czy regiony peryferyjne, w 
tym regiony najbardziej oddalone, o 
których mowa w art. 349 TFUE, lub w 
wyjątkowych okolicznościach powinno 
być możliwe składanie wniosków w 
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okolicznościach wnioski mogą być 
składane w przypadku mniejszej liczby 
zwalnianych pracowników.

przypadku mniejszej liczby zwalnianych 
pracowników.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) EFT powinien dążyć do wyrażania 
solidarności ze zwolnionymi 
pracownikami ze wszystkich typów 
przedsiębiorstw bez względu na ich 
wielkość, przy jednoczesnym 
poszanowaniu zasady pomocniczości i 
uwzględnieniu, że znaczny wpływ 
przypadku restrukturyzacji powinien 
stanowić próg zastosowania EFT.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) EFT powinien pozostać szczególnym 
instrumentem Unii stosowanym w sposób 
zaradczy w sytuacjach wywołujących 
poważne przypadki restrukturyzacji na 
europejskim rynku pracy. Unia powinna 
jednak nadal dążyć do opracowania 
bardziej zrównoważonych sposobów 
przeciwdziałania zmianom i wyzwaniom 
strukturalnym, które wywierają wpływ na 
rynki pracy i prowadzą do takich zdarzeń 
w państwach członkowskich.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Europejskie Centrum Monitorowania 
Zmian, mające siedzibę w Europejskiej 
Fundacji na rzecz poprawy Warunków 
Życia i Pracy (Eurofound) w Dublinie, 
dostarcza Komisji oraz zainteresowanemu 
państwu członkowskiemu analiz 
jakościowych i ilościowych, pomagając 
w ocenianiu tendencji w globalizacji, 
restrukturyzacji oraz wykorzystaniu EFG.

(17) Europejskie Centrum Monitorowania 
Zmian, mające siedzibę w Europejskiej 
Fundacji na rzecz poprawy Warunków 
Życia i Pracy (Eurofound) w Dublinie, 
dostarcza Komisji oraz zainteresowanemu 
państwu członkowskiemu analiz 
jakościowych i ilościowych, pomagając 
w ocenianiu tendencji, takich jak trendy w 
globalizacji, zmianach technologicznych i 
środowiskowych, restrukturyzacji oraz w 
wykorzystaniu EFT. Analizy takie 
powinny zawierać wystarczające dane 
zdezagregowane, szczególnie z 
perspektywy płci, w celu skuteczniejszego 
zwalczania nierówności płci.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Europejskie Obserwatorium 
Restrukturyzacji należące do Eurofoundu 
monitoruje w czasie rzeczywistym 
sprawozdania dotyczące przypadków 
restrukturyzacji na dużą skalę w całej 
Unii w oparciu o sieć korespondentów 
krajowych. Obserwatorium ma zasadnicze 
znaczenie dla EFT i powinno wspierać 
jego działanie, w szczególności pomagając 
identyfikować ewentualne przypadki do 
interwencji na ich wczesnym etapie.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Pracownikom zwolnionym i osobom, (18) Pracownikom zwolnionym i osobom, 
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które zaprzestały prowadzenia działalności 
na własny rachunek, powinien 
przysługiwać równy dostęp do EFG 
niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę 
lub stosunku pracy. Na potrzeby 
niniejszego rozporządzenia zwolnionych 
pracowników oraz osoby, które zaprzestały 
prowadzenia działalności na własny 
rachunek, należy zatem traktować jak 
możliwych beneficjentów EFG.

które zaprzestały prowadzenia działalności 
na własny rachunek, powinien 
przysługiwać równy dostęp do EFT 
niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę 
lub stosunku pracy. Na potrzeby 
niniejszego rozporządzenia zwolnionych 
pracowników, bez względu na rodzaj i czas 
trwania stosunku pracy, oraz osoby, które 
zaprzestały prowadzenia działalności na 
własny rachunek, należy zatem traktować 
jak możliwych beneficjentów EFT.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wkłady finansowe z EFG powinny 
być nakierowane przede wszystkim na 
aktywne środki rynku pracy, mające na 
celu szybką trwałą reintegrację zawodową 
beneficjentów, tak w obrębie ich 
pierwotnego sektora działalności, jak 
i poza nim. Środki powinny odzwierciedlać 
przyszłe potrzeby lokalnego lub 
regionalnego rynku pracy. W stosownych 
przypadkach jednak należy również 
wspierać mobilność zwolnionych 
pracowników, aby pomóc w znalezieniu 
nowego zatrudnienia w innym miejscu. 
Należy w szczególny sposób 
skoncentrować się na upowszechnianiu 
umiejętności wymaganych w epoce 
cyfrowej. Włączanie świadczeń 
pieniężnych w skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone. Można zachęcać 
przedsiębiorstwa do uczestnictwa 
w krajowym współfinansowaniu środków 
wspieranych z EFG.

(19) Wkłady finansowe z EFT powinny 
być nakierowane przede wszystkim na 
aktywne środki rynku pracy i usługi 
spersonalizowane, mające na celu szybką 
trwałą reintegrację zawodową 
beneficjentów w sposób zapewniający 
wysoką jakość w sektorze 
przyszłościowym, tak w obrębie ich 
pierwotnego sektora działalności, jak 
i poza nim, ale również mające wspierać 
samozatrudnienie i samodzielne tworzenie 
miejsc pracy, w tym przez zakładanie 
spółdzielni. Środki powinny 
odzwierciedlać rozwój potrzeb lokalnego 
lub regionalnego rynku pracy. 
W stosownych przypadkach jednak należy 
również wspierać mobilność zwolnionych 
pracowników, aby pomóc w znalezieniu 
nowego zatrudnienia w innym miejscu. 
Należy w szczególny sposób 
skoncentrować się na upowszechnianiu 
umiejętności wymaganych w epoce 
cyfrowej oraz, w razie potrzeby, 
pokonywaniu stereotypów płci w 
zatrudnieniu. Włączanie świadczeń 
pieniężnych w skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone. Wkłady finansowe nie 
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powinny zastępować, lecz stanowić 
uzupełnienie wszelkich środków, za które 
odpowiedzialne są państwa członkowskie 
lub przedsiębiorstwa i które wynikają z 
prawa krajowego lub z układów 
zbiorowych. Należy zachęcać 
przedsiębiorstwa do uczestnictwa w 
krajowym współfinansowaniu środków 
wspieranych z EFT.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Podczas wdrażania i opracowywania 
skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług, mającego 
na celu ułatwienie reintegracji zawodowej 
beneficjentów objętych pomocą, państwa 
członkowskie powinny wykorzystywać cele 
Europejskiej agendy cyfrowej i strategii 
jednolitego rynku cyfrowego i lepiej się do 
nich dostosowywać, by zmierzyć się z 
poważną różnicą w zatrudnieniu między 
kobietami a mężczyznami w sektorach 
ICT i STEM (nauki ścisłe, technologia, 
inżynieria i matematyka) przez 
promowanie nabywania nowych 
kwalifikacji zawodowych w sektorach ICT 
i STEM przez kobiety. Podczas wdrażania 
i opracowywania skoordynowanego 
pakietu zindywidualizowanych usług 
państwa członkowskie powinny również 
unikać utrwalania dominacji jednej płci w 
tych branżach i sektorach, w których 
tradycyjnie występowała. Zwiększenie 
reprezentacji mniej licznie 
reprezentowanej płci w różnych sektorach, 
takich jak finanse, ICT i STEM, 
przyczyniłoby się do zmniejszenia 
zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur ze 
względu na płeć.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do 
zwiększenia szans beneficjentów na 
zatrudnienie. Państwa członkowskie 
powinny dążyć do trwałej reintegracji 
zawodowej jak największej liczby 
beneficjentów objętych tymi środkami, jak 
najszybciej w ciągu sześciu miesięcy przed 
terminem sprawozdania końcowego 
z wykonania wkładów finansowych.

(20) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do 
zwiększenia szans beneficjentów na 
zatrudnienie. Państwa członkowskie 
powinny dążyć do trwałej reintegracji 
zawodowej o wysokiej jakości wszystkich 
beneficjentów objętych tymi środkami, jak 
najszybciej w ciągu siedmiu miesięcy 
przed terminem sprawozdania końcowego 
z wykonania wkładów finansowych. 
Podczas opracowywania 
skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług powinno się 
w stosownych przypadkach brać pod 
uwagę przyczyny zwolnień oraz 
przewiduje perspektywy na rynku pracy 
oraz wymagane w przyszłości 
umiejętności. Skoordynowany pakiet 
powinien być zgodny z przejściem w 
kierunku gospodarki przyjaznej dla 
klimatu i zasobooszczędnej.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przy opracowywaniu 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny zwrócić szczególną 
uwagę na beneficjentów znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, w tym na młode 
i starsze osoby bezrobotne oraz osoby 
w większym stopniu zagrożone ubóstwem, 

(21) Przy opracowywaniu 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny zwrócić szczególną 
uwagę na beneficjentów znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, w tym na osoby 
niepełnosprawne, posiadające bliskich na 
utrzymaniu, młode i starsze osoby 
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zważywszy, że grupy te mają szczególne 
trudności z ponownym wejściem na rynek 
pracy. Niezależnie od powyższego przy 
wdrażaniu EFG powinno się respektować 
i promować zasady równości płci 
i niedyskryminacji, które należą do 
podstawowych wartości Unii i są zapisane 
w Europejskim filarze praw socjalnych.

bezrobotne, osoby o niskim poziomie 
kwalifikacji oraz z tłem migracyjnym i 
osoby w większym stopniu zagrożone 
ubóstwem, zważywszy, że grupy te mają 
szczególne trudności z ponownym 
wejściem na rynek pracy. Niezależnie od 
powyższego przy wdrażaniu EFT powinno 
się respektować i promować zasady 
równości płci i niedyskryminacji, które 
należą do podstawowych wartości Unii i są 
zapisane w Europejskim filarze praw 
socjalnych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W okresie od marca 2007 r. do 
marca 2017 r. Komisja otrzymała 
148 wniosków o dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji (EFG) z 21 państw 
członkowskich na łączną sumę prawie 
600 mln EUR przeznaczonych na pomoc 
dla 138 888 zwolnionych pracowników i 
2944 osób niekształcących się, 
niepracujących ani nieszkolących się 
(NEET).

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu skutecznego i szybkiego 
wspierania zwolnionych beneficjentów 
państwa członkowskie powinny dołożyć 
wszelkich starań, aby przedstawiać 
kompletne wnioski o przyznanie wkładu 
finansowego z EFG. W przypadku gdy 
Komisja zażąda dalszych informacji do 
przeprowadzenia oceny wniosku, 

(22) W celu skutecznego i szybkiego 
wspierania zwolnionych beneficjentów 
państwa członkowskie powinny w trybie 
pilnym dołożyć wszelkich starań, aby w 
trybie pilnym przedstawiać kompletne 
wnioski o przyznanie wkładu finansowego 
z EFT, a instytucje UE powinny dołożyć 
wszelkich starań, by je szybko ocenić. 
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dostarczanie dodatkowych informacji 
powinno być ograniczone w czasie.

W przypadku gdy Komisja zażąda 
dalszych informacji do przeprowadzenia 
oceny wniosku, dostarczanie dodatkowych 
informacji powinno być ograniczone 
w czasie.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Należy bardziej promować EFT, by 
ułatwić wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia i osiąganie jego celów. W 
poprzednich okresach nie wykorzystywano 
znacznej części środków z tego funduszu, 
przede wszystkim dlatego, że wiele osób 
nie wiedziało o istnieniu EFG. Problem 
ten można rozwiązać za pomocą 
intensywniejszej promocji i udzielania 
większej ilości informacji na temat EFG i 
oferowanych przez niego możliwości, 
szczególnie we właściwych organach 
państw członkowskich.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Komisja powinna ułatwić dostęp do 
organów krajowych i regionalnych za 
pośrednictwem specjalnego punktu 
informacyjnego, który zapewniałby ogólne 
informacje i wyjaśnienia na temat 
procedur i sposobu składania wniosków. 
Punkt ten powinien udostępniać 
standardowe formularze do celów 
statystyk i dalszej analizy.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W interesie beneficjentów i organów 
odpowiedzialnych za wdrażanie 
rzeczonych środków państwo 
członkowskie składające wniosek powinno 
na bieżąco informować wszystkie 
podmioty uczestniczące w procesie 
rozpatrywania wniosku o postępach 
dotyczących tego wniosku.

(23) W interesie beneficjentów i organów 
odpowiedzialnych za wdrażanie 
rzeczonych środków państwo 
członkowskie składające wniosek powinno 
na bieżąco informować wszystkie 
podmioty uczestniczące w procesie 
rozpatrywania wniosku o postępach 
dotyczących tego wniosku i zaangażować 
te podmioty podczas procesu wdrażania.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami wkłady finansowe z 
EFG nie powinny zastępować środków 
wsparcia, które są dostępne dla 
beneficjentów w ramach unijnych 
funduszy lub innych strategii czy 
programów unijnych, lecz w miarę 
możliwości powinny te środki uzupełniać.

(24) Zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami wkłady finansowe z 
EFT nie mogą zastępować środków 
wsparcia, które są dostępne dla 
beneficjentów w ramach unijnych 
funduszy lub innych strategii czy 
programów unijnych, lecz w miarę 
możliwości powinny raczej te środki 
uzupełniać. Wkład finansowy z EFT nie 
może też zastępować środków krajowych 
ani środków, za które odpowiedzialne są 
zwalniające przedsiębiorstwa i które 
wynikają z prawa krajowego lub układów 
zbiorowych, lecz powinien w zamian 
budować rzeczywistą europejską wartość 
dodaną.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Należy przewidzieć szczegółowe 
przepisy w zakresie działań 
informacyjnych i komunikacyjnych na 
temat przypadków wsparcia z EFG i jego 
wyników.

(25) W świetle zasady równości państwa 
członkowskie powinny zapewnić skuteczny 
dostęp do informacji na temat EFT na 
całym swoim terytorium, również na 
terenach wiejskich. Komisja powinna 
przede wszystkim wspierać 
upowszechnianie istniejących dobrych 
praktyk, zwiększać widoczność kryteriów 
kwalifikowalności EFT i procedur 
składania wniosków oraz w większym 
stopniu zapoznać obywateli i 
pracowników w UE z tym funduszem. 
Należy przewidzieć szczegółowe przepisy 
w zakresie działań informacyjnych 
i komunikacyjnych na temat przypadków 
wsparcia z EFT i jego wyników.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Aby pokryć potrzeby powstałe przede 
wszystkim w pierwszych miesiącach 
każdego roku, kiedy to możliwości 
dokonania przesunięć środków z innych 
pozycji budżetowych są szczególnie 
ograniczone, w rocznej procedurze 
budżetowej należy udostępnić 
odpowiednią kwotę środków na płatności 
w linii budżetowej EFT.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W interesie beneficjentów pomoc 
powinna być udostępniana możliwie 
szybko i skutecznie. Państwa członkowskie 
oraz instytucje unijne zaangażowane 

(29) W interesie beneficjentów pomoc 
powinna być świadczona szybko i 
skutecznie. Państwa członkowskie oraz 
instytucje unijne zaangażowane w proces 
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w proces podejmowania decyzji 
dotyczących EFG powinny dołożyć 
wszelkich starań w celu ograniczenia czasu 
trwania procedur oraz ich uproszczenia, 
aby zapewnić sprawne i szybkie 
przyjmowanie decyzji w sprawie 
uruchomienia EFG. W związku z tym 
w przyszłości władza budżetowa będzie 
podejmować decyzję w sprawie wniosków 
złożonych przez Komisję dotyczących 
przesunięcia środków bez konieczności 
przedstawiania przez Komisję wniosku 
w sprawie uruchomienia środków z EFG.

podejmowania decyzji dotyczących EFT 
powinny dołożyć wszelkich starań w celu 
ograniczenia czasu trwania procedur oraz 
ich uproszczenia i dostosowania do 
konkretnych potrzeb, aby zapewnić 
sprawne i szybkie przyjmowanie decyzji w 
sprawie uruchomienia EFT. W związku 
z tym w przyszłości władza budżetowa 
powinna podejmować decyzję w sprawie 
wniosków złożonych przez Komisję 
dotyczących przesunięcia środków bez 
konieczności przedstawiania przez 
Komisję wniosku w sprawie uruchomienia 
środków z EFT.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W razie zamknięcia przedsiębiorstwa 
zwolnieni pracownicy mogą otrzymać 
pomoc na przejęcie części lub całości 
działalności swojego byłego pracodawcy.

(30) W razie zamknięcia przedsiębiorstwa 
zwolnieni pracownicy mogą otrzymać 
pomoc na przejęcie części lub całości 
działalności swojego byłego pracodawcy, a 
państwo członkowskie, w którym 
przedsiębiorstwo ma siedzibę, może 
wypłacić środki, które są pilnie potrzebne, 
by to umożliwić.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu umożliwienia sprawowania 
kontroli politycznej przez Parlament 
Europejski oraz stałego monitorowania 
przez Komisję wyników uzyskanych dzięki 
pomocy EFG państwa członkowskie 
powinny złożyć sprawozdanie końcowe 
z wdrażania EFG.

(31) W celu umożliwienia sprawowania 
kontroli politycznej przez Parlament 
Europejski oraz stałego monitorowania 
przez Komisję wyników uzyskanych dzięki 
pomocy EFT państwa członkowskie 
powinny złożyć sprawozdanie końcowe z 
wdrażania EFT, które powinno 
odpowiadać jasnym wymogom dotyczącym 
monitorowania oraz obejmować dalsze 
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losy beneficjentów i ocenę skutków w 
zakresie równouprawnienia płci.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić skuteczne działania 
komunikacyjne w celu propagowania 
wkładów finansowych z EFT, 
przedstawiania pochodzenia unijnego 
finansowania i zwiększania widoczności 
działań finansowych przez Unię w ramach 
tego funduszu.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten 
przyczyni się do włączenia działań 
w dziedzinie klimatu do głównego nurtu 
polityki Unii i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 25 %. Podczas 
przygotowania i wdrażania funduszu 
zostaną określone odpowiednie działania, 
które zostaną poddane ponownej ocenie 
w kontekście jej oceny.

(37) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten 
przyczyni się do włączenia działań 
w dziedzinie klimatu do głównego nurtu 
polityki Unii i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE obejmującym WRF na lata 2021-2027 
mają sięgnąć 25 %, oraz rocznego celu na 
poziomie 30 % jak najszybciej, a 
najpóźniej do 2027 r. Podczas 
przygotowania i wdrażania funduszu 
zostaną określone odpowiednie działania, 
które zostaną poddane ponownej ocenie 
w kontekście jej oceny.
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Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska 
Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (2017/2052 (INI)) Parlament Europejski 
zaapelował o jak najszybsze, najpóźniej do 2027 r., osiągnięcie celu na poziomie 30 % w 
odniesieniu do wydatków budżetowych UE na wsparcie celów w zakresie klimatu.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Biorąc pod uwagę fakt, że cyfrowa 
transformacja gospodarki wymaga 
pewnego poziomu kompetencji cyfrowych 
wśród pracowników, upowszechnianie 
umiejętności wymaganych w epoce 
cyfrowej powinno być obowiązkowym 
elementem przekrojowym każdego 
oferowanego skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług,

(39) Biorąc pod uwagę fakt, że cyfrowa 
transformacja gospodarki wymaga 
pewnego poziomu kompetencji cyfrowych 
wśród pracowników, upowszechnianie 
umiejętności wymaganych w epoce 
cyfrowej powinno być obowiązkowym 
elementem przekrojowym każdego 
oferowanego skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług oraz 
obejmować cel zwiększenia udziału kobiet 
w zawodach w dziedzinach STEM (nauki 
ścisłe, technologia, inżynieria i 
matematyka).

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określono w nim cele EFG, formy 
finansowania unijnego, a także zasady 
dotyczące jego zapewniania, m.in. 
w odniesieniu do wniosków państw 
członkowskich o wkład finansowy z EFG 
na środki skierowane do beneficjentów, 
o których mowa w art. 7.

Określono w nim cele EFT, formy 
finansowania unijnego, a także zasady i 
kryteria dotyczące jego zapewniania, m.in. 
w odniesieniu do wniosków państw 
członkowskich o wkład finansowy z EFT 
na środki skierowane do beneficjentów, 
o których mowa w art. 7.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia



PE631.628/ 21

PL

Artykuł 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFG przyczynia się do lepszego podziału 
korzyści płynących z globalizacji i postępu 
technologicznego poprzez pomoc 
zwolnionym pracownikom 
w dostosowaniu się do zmian 
strukturalnych. W związku z powyższym 
EFG przyczynia się do wdrożenia zasad 
określonych w ramach Europejskiego 
filaru praw socjalnych oraz wzmacnia 
spójność społeczną i gospodarczą między 
regionami i państwami członkowskimi.

Celem EFT jest wspieranie przemian 
społeczno-gospodarczych będących 
wynikiem globalizacji oraz zmian 
technologicznych i środowiskowych 
poprzez pomoc zwolnionym pracownikom 
w postaci promowania alternatywnych, 
trwałych miejsc pracy. EFT jest 
funduszem nadzwyczajnym, który działa 
reaktywnie i przyczynia się do 
sprawiedliwej transformacji. W związku 
z powyższym EFT przyczynia się do 
wdrożenia zasad określonych w ramach 
Europejskiego filaru praw socjalnych oraz 
wzmacnia spójność społeczną 
i gospodarczą między regionami 
i państwami członkowskimi.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest 
okazanie solidarności ze zwolnionymi 
pracownikami oraz osobami prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, których 
aktywność zawodowa została przerwana 
w wyniku nieprzewidzianych poważnych 
przypadków restrukturyzacji, o których 
mowa w art. 5.

1. Ogólnym celem programu jest 
okazanie solidarności ze zwolnionymi 
pracownikami bez względu na rodzaj i 
czas trwania stosunku pracy oraz z 
osobami prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, których aktywność 
zawodowa została przerwana w wyniku 
nieprzewidzianych poważnych 
przypadków restrukturyzacji, o których 
mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3, oraz 
zaoferowanie wsparcia finansowego 
umożliwiającego ich ponowne 
zatrudnienie.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczegółowym celem EFG jest 
oferowanie pomocy w przypadku 
nieprzewidzianych poważnych przypadków 
restrukturyzacji, w szczególności 
spowodowanych wyzwaniami związanymi 
z globalizacją, takimi jak zmiany 
w kierunkach światowego handlu, spory 
handlowe, kryzysy finansowe 
i gospodarcze, przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną, bądź będących efektem 
transformacji cyfrowej lub automatyzacji. 
Szczególny nacisk kładzie się na środki, 
które pomagają grupom znajdującym się 
w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

2. Szczegółowym celem EFT jest 
oferowanie pracownikom pomocy i 
wsparcia w celu powrotu na rynek pracy 
w przypadku nieprzewidzianych 
poważnych przypadków restrukturyzacji, 
w szczególności spowodowanych 
wyzwaniami związanymi z globalizacją, 
takimi jak zmiany w kierunkach 
światowego handlu, spory handlowe, 
kryzysy finansowe i gospodarcze, przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną, bądź 
będących efektem transformacji cyfrowej 
lub automatyzacji i zmian 
technologicznych. Szczególny nacisk 
kładzie się na środki, które pomagają 
grupom znajdującym się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji, oraz promowanie 
równouprawnienia płci.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „zwolniony pracownik” oznacza 
pracownika, którego zatrudnienie zostaje 
przedwcześnie zakończone w wyniku 
zwolnienia lub którego umowa nie zostaje 
przedłużona z przyczyn ekonomicznych;

a) „zwolniony pracownik” oznacza 
pracownika, którego zatrudnienie zostaje 
przedwcześnie zakończone w wyniku 
zwolnienia lub którego umowa nie 
zostaje przedłużona z przyczyn 
ekonomicznych, bez względu na typ i 
czas trwania jego stosunku pracy;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaprzestania działalności ponad 250 
zwolnionych pracowników lub osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek w czteromiesięcznym okresie 
odniesienia, w przedsiębiorstwie 
w państwie członkowskim, uwzględniając 
przypadki, gdy to zaprzestanie działalności 
dotyczy dostawców lub producentów 
przedsiębiorstwa znajdujących się poniżej 
w łańcuchu dostaw;

a) zaprzestania działalności co 
najmniej 200 zwolnionych pracowników 
lub osób prowadzących działalność na 
własny rachunek w sześciomiesięcznym 
okresie odniesienia, w przedsiębiorstwie w 
państwie członkowskim, uwzględniając 
przypadki, gdy to zaprzestanie działalności 
dotyczy dostawców lub producentów 
przedsiębiorstwa znajdujących się poniżej 
w łańcuchu dostaw;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zaprzestania działalności ponad 250 
zwolnionych pracowników lub osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek w sześciomiesięcznym okresie 
odniesienia, w szczególności w MŚP 
działających w jednym sektorze gospodarki 
według klasyfikacji NACE Rev. 2 
i zlokalizowanych w jednym regionie lub 
w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach 
na poziomie NUTS 2 lub w więcej niż 
dwóch sąsiadujących regionach na poziomie 
NUTS 2, pod warunkiem że w dwóch 
regionach łączna liczba pracowników 
zwolnionych lub osób, które zaprzestały 
prowadzenia działalności na własny 
rachunek, przekracza 250;

b) zaprzestania działalności co 
najmniej 200 zwolnionych pracowników 
lub osób prowadzących działalność na 
własny rachunek w 
dziewięciomiesięcznym okresie 
odniesienia, w szczególności w MŚP 
działających w jednym sektorze 
gospodarki według klasyfikacji NACE 
Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym 
regionie lub w dwóch sąsiadujących ze 
sobą regionach na poziomie NUTS 2 lub 
w więcej niż dwóch sąsiadujących 
regionach na poziomie NUTS 2, pod 
warunkiem że w dwóch regionach łączna 
liczba pracowników zwolnionych lub 
osób, które zaprzestały prowadzenia 
działalności na własny rachunek, wynosi 
co najmniej 200;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zaprzestania działalności ponad 250 
zwolnionych pracowników lub osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek w czteromiesięcznym okresie 
odniesienia, w szczególności w MŚP, 
działających w tych samych lub różnych 
sektorach gospodarki według klasyfikacji 
NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w tym 
samym regionie na poziomie NUTS 2.

c) zaprzestania działalności co 
najmniej 200 zwolnionych pracowników 
lub osób prowadzących działalność na 
własny rachunek w 
dziewięciomiesięcznym okresie 
odniesienia, w szczególności w MŚP, 
działających w tych samych lub różnych 
sektorach gospodarki według klasyfikacji 
NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w tym 
samym regionie na poziomie NUTS 2.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na niewielkich rynkach pracy lub 
w wyjątkowych okolicznościach, 
w szczególności w odniesieniu do 
wniosków dotyczących MŚP, 
w odpowiednio uzasadnionym przez 
składające wniosek państwo członkowskie 
przypadku 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), b) lub c) 
są spełnione, jeżeli zwolnienia mają 
poważny wpływ na zatrudnienie 
i gospodarkę lokalną lub regionalną. 
Państwo członkowskie składające wniosek 
określa, które z kryteriów interwencji 
określonych w ust. 1 lit. a), b) i c) nie są 
całkowicie spełnione. Łączna kwota 
wkładów w wyjątkowych okolicznościach 
nie może przekroczyć 15 % rocznego 
pułapu EFG.

3. Na niewielkich rynkach pracy lub 
w wyjątkowych okolicznościach, w tym 
w odniesieniu do wniosków dotyczących 
MŚP, w odpowiednio uzasadnionym przez 
składające wniosek państwo członkowskie 
przypadku 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), b) lub c) 
są spełnione, jeżeli zwolnienia mają 
poważny wpływ na zatrudnienie 
i gospodarkę lokalną, regionalną lub 
krajową. Państwo członkowskie składające 
wniosek określa, które z kryteriów 
interwencji określonych w ust. 1 lit. a), b) i 
c) nie są całkowicie spełnione. Łączna 
kwota wkładów w wyjątkowych 
okolicznościach nie może przekroczyć 15 % 
rocznego pułapu EFT.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia



PE631.628/ 25

PL

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. EFG nie może być uruchomiony 
w przypadku zwolnień pracowników 
w wyniku podejmowanych przez państwo 
członkowskie cięć budżetowych, które mają 
wpływ na sektory uzależnione od 
finansowania publicznego.

4. EFT nie może być uruchomiony 
w przypadku zwolnień pracowników 
w wyniku podejmowanych przez państwo 
członkowskie cięć budżetowych, które 
mają wpływ na sektory uzależnione 
głównie od finansowania publicznego.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie składające 
wniosek wskazuje sposób, w jaki do celów 
art. 5 obliczana jest liczba pracowników 
i osób prowadzących działalność na 
własny rachunek, zdefiniowanych w art. 4.

1. Państwo członkowskie składające 
wniosek wskazuje sposób, w jaki do celów 
art. 5 ust. 1, 2 i 3 obliczana jest liczba 
zwolnionych pracowników i osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, zdefiniowanych w art. 4.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pracownicy zwolnieni i osoby, które 
zaprzestały prowadzenia działalności na 
własny rachunek, przy czym ich liczbę 
oblicza się zgodnie z art. 6, w okresie 
odniesienia, o którym mowa w art. 5;

a) pracownicy zwolnieni i osoby, które 
zaprzestały prowadzenia działalności na 
własny rachunek, przy czym ich liczbę 
oblicza się zgodnie z art. 6, w okresie 
odniesienia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
2 i 3;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 5 państwa 
członkowskie składające wniosek mogą 
świadczyć zindywidualizowane usługi 
współfinansowane przez EFT na rzecz 
osób niekształcących się, niepracujących 
ani nieszkolących się,które w dniu 
złożenia wniosku nie przekroczyły 25 roku 
życia lub, w przypadku gdy państwo 
członkowskie tak postanowi, 30 roku 
życia, w liczbie równej liczbie objętych 
pomocą beneficjentów, przy czym 
priorytetowo traktowane są osoby, które 
zostały zwolnione lub zaprzestały 
prowadzenia działalności, pod warunkiem 
że przynajmniej niektóre z tych zwolnień 
miały miejsce w regionach na poziomie 
NUTS 2. 

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy z EFG może być 
przekazany na aktywne środki rynku pracy, 
które stanowią część skoordynowanego 
pakietu zindywidualizowanych usług, 
mających na celu ułatwienie reintegracji 
zawodowej beneficjentów objętych pomocą, 
a w szczególności zwolnionych 
pracowników znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji, i podjęcie przez 
nich zatrudnienia lub działalności na własny 
rachunek.

Wkład finansowy z EFT może być 
przekazany na aktywne środki rynku 
pracy, które stanowią część 
skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług, 
realizowanych z udziałem organizacji 
związkowych lub przedstawicieli 
pracowników, mających na celu 
ułatwienie reintegracji zawodowej 
beneficjentów objętych pomocą, a w 
szczególności zwolnionych pracowników 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji, i podjęcie przez nich trwałego 
zatrudnienia o wysokiej jakości lub takiej 
działalności na własny rachunek.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Upowszechnianie umiejętności 
wymaganych w cyfrowej epoce 
przemysłowej musi być obowiązkowym 
elementem horyzontalnym każdego 
pakietu zindywidualizowanych usług. 
Poziom szkoleń dostosowuje się do 
kwalifikacji i potrzeb danego beneficjenta.

Upowszechnianie umiejętności 
wymaganych w cyfrowej epoce 
przemysłowej oraz w gospodarce 
zasobooszczędnej musi być obowiązkowym 
elementem horyzontalnym każdego pakietu 
zindywidualizowanych szkoleń lub usług. 
Poziom szkoleń dostosowuje się do 
kwalifikacji, umiejętności i szczególnych 
potrzeb danego beneficjenta.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zindywidualizowane szkolenia, w tym 
umożliwiające zmianę kwalifikacji, 
dotyczące w szczególności umiejętności 
w zakresie technologii informacji 
i komunikacji oraz innych umiejętności 
wymaganych w epoce cyfrowej, 
poświadczanie zdobytego doświadczenia, 
pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo 
zawodowe, doradztwo, mentoring, pomoc 
w zakresie zwolnień monitorowanych, 
promowanie przedsiębiorczości, pomoc 
w zakresie prowadzenia działalności na 
własny rachunek, uruchamiania działalności 
gospodarczej i przejmowania działalności 
przez pracowników oraz działania 
w zakresie współpracy;

a) zindywidualizowane szkolenia, 
w tym umożliwiające zmianę kwalifikacji, 
dotyczące w szczególności umiejętności 
w zakresie technologii informacji 
i komunikacji oraz innych umiejętności 
wymaganych w epoce cyfrowej, 
poświadczanie zdobytego doświadczenia, 
spersonalizowaną pomoc w poszukiwaniu 
pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo, 
mentoring, pomoc w zakresie zwolnień 
monitorowanych, promowanie 
przedsiębiorczości, pomoc w zakresie 
prowadzenia działalności na własny 
rachunek, uruchamiania działalności 
gospodarczej i przejmowania działalności 
przez pracowników oraz działania 
w zakresie współpracy;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3 – 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, dodatki szkoleniowe lub 
dodatki na koszty utrzymania (w tym 
świadczenia dla opiekunów).

b) specjalne środki ograniczone 
w czasie, takie jak dodatki na 
poszukiwanie pracy, dodatki na koszty 
przeniesienia, dodatki na opiekę nad 
dziećmi, dodatki szkoleniowe lub dodatki 
na koszty utrzymania (w tym świadczenia 
dla opiekunów) oraz skierowane do 
pracodawców zachęty do zatrudniania, 
także zachęty do zapewnienia 
elastycznych warunków pracy 
zwolnionym pracownikom.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty środków, o których mowa w lit. b), nie 
mogą przekraczać 35 % całości kosztów 
skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług wymienionych 
w niniejszym ustępie.

Koszty środków, o których mowa w lit. b), 
nie przekraczają 35 % całości kosztów 
skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług 
wymienionych w niniejszym ustępie.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty inwestycji w przypadku działalności na 
własny rachunek, uruchamiania działalności 
gospodarczej lub przejmowania działalności 
przez pracowników nie mogą przekraczać 
20 000 EUR na zwolnionego pracownika.

Koszty inwestycji w przypadku 
działalności na własny rachunek, 
uruchamiania działalności gospodarczej, w 
tym spółdzielni, lub przejmowania 
działalności przez pracowników nie 
przekraczają 25 000 EUR na zwolnionego 
pracownika.
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy opracowywaniu skoordynowanego 
pakietu zindywidualizowanych usług 
należy przewidywać przyszłe perspektywy 
rynku pracy i potrzebne umiejętności. 
Skoordynowany pakiet musi być zgodny 
z przejściem na zasobooszczędną 
i zrównoważoną gospodarkę, a także 
koncentrować się na upowszechnianiu 
umiejętności wymaganych w cyfrowym 
wieku przemysłowym oraz uwzględniać 
popyt na lokalnym rynku pracy.

Przy opracowywaniu skoordynowanego 
pakietu zindywidualizowanych usług 
należy przewidywać przyszłe perspektywy 
rynku pracy i potrzebne umiejętności. 
Skoordynowany pakiet musi być zgodny z 
przejściem na zasobooszczędną i 
zrównoważoną gospodarkę, a także 
koncentrować się na upowszechnianiu 
umiejętności wymaganych w cyfrowym 
wieku przemysłowym oraz uwzględniać 
popyt na lokalnym rynku pracy, a także 
możliwość reintegracji zawodowej 
pracowników w sektorze ich poprzedniego 
zatrudnienia, w przypadku gdy poważny 
przypadek restrukturyzacji wytworzył 
zapotrzebowanie na nowe lub dodatkowe 
umiejętności, a posiadane już 
umiejętności można najwydajniej 
wykorzystać.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) środki służące w szczególności 
zmotywowaniu pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
bardziej zagrożonych ubóstwem lub 
starszych, by pozostali na rynku pracy lub 
na niego powrócili.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) środki, za które na mocy 
ustawodawstwa krajowego lub układów 
zbiorowych odpowiedzialne są państwa 
członkowskie.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wspierane z EFG nie zastępują 
biernych środków ochrony socjalnej.

Środki wspierane z EFT w żadnym 
wypadku nie zastępują biernych środków 
ochrony socjalnej.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Skoordynowany pakiet usług jest 
sporządzany w porozumieniu z objętymi 
pomocą beneficjentami lub ich 
przedstawicielami lub też z partnerami 
społecznymi.

3. Skoordynowany pakiet usług jest 
sporządzany w porozumieniu z objętymi 
pomocą beneficjentami lub ich 
przedstawicielami i/lub z partnerami 
społecznymi.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu dziesięciu dni roboczych od 
daty złożenia wniosku albo, 
w odpowiednim przypadku, daty 
otrzymania przez Komisję tłumaczenia 
wniosku, w zależności od tego która z tych 

2. W ciągu dziesięciu dni roboczych od 
daty złożenia wniosku albo, w 
odpowiednim przypadku, daty otrzymania 
przez Komisję tłumaczenia wniosku, w 
zależności od tego która z tych dat jest 
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dat jest późniejsza, Komisja informuje 
państwo członkowskie o wszelkich 
dodatkowych informacjach koniecznych do 
oceny wniosku.

późniejsza, Komisja potwierdza otrzymanie 
wniosku i informuje państwo członkowskie 
o wszelkich dodatkowych informacjach 
koniecznych do oceny wniosku.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Gdy Komisja zwróci się o dodatkowe 
informacje, państwo członkowskie 
odpowiada w ciągu dziesięciu dni 
roboczych od daty wniosku o udzielenie 
informacji. Na należycie uzasadniony 
wniosek zainteresowanego państwa 
członkowskiego Komisja przedłuża ten 
termin o dziesięć dni roboczych.

3. Na wniosek zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja 
zapewnia pomoc techniczną na wczesnych 
etapach procedury. Gdy Komisja zwróci 
się o dodatkowe informacje, państwo 
członkowskie odpowiada w ciągu 
dziesięciu dni roboczych od daty wniosku 
o udzielenie informacji. Na należycie 
uzasadniony wniosek zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja 
przedłuża ten termin o dziesięć dni 
roboczych.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na podstawie informacji 
przekazanych przez państwo członkowskie 
Komisja kończy ocenę zgodności wniosku 
z warunkami przyznania wkładu 
finansowego w terminie 60 dni roboczych 
od otrzymania kompletnego wniosku lub, 
w odpowiednim przypadku, tłumaczenia 
wniosku. W przypadku gdy Komisja 
wyjątkowo nie jest w stanie dotrzymać 
tego terminu, przedstawia pisemne 
wyjaśnienie, podając przyczyny 
opóźnienia.

4. Na podstawie informacji 
przekazanych przez państwo członkowskie 
Komisja kończy ocenę zgodności wniosku 
z warunkami przyznania wkładu 
finansowego w terminie 40 dni roboczych 
od otrzymania kompletnego wniosku lub, 
w odpowiednim przypadku, tłumaczenia 
wniosku. W przypadku gdy Komisja 
wyjątkowo nie jest w stanie dotrzymać tego 
terminu, może on zostać przedłużony o 20 
dni robocze, pod warunkiem że Komisja 
uprzednio przedstawi pisemne wyjaśnienie 
przyczyn opóźnienia i przedłoży to 
wyjaśnienie zainteresowanemu państwu 
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członkowskiemu.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) potwierdzenie, że jeżeli zwalniające 
przedsiębiorstwo kontynuowało 
działalność po dokonaniu zwolnień, 
wywiązało się ze zobowiązań prawnych 
dotyczących zwolnień;

b) potwierdzenie, że jeżeli zwalniające 
przedsiębiorstwo kontynuowało 
działalność po dokonaniu zwolnień, 
wywiązało się ze wszystkich zobowiązań 
prawnych dotyczących zwolnień i 
odpowiednio zadbało o pracowników;

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wyraźne wskazanie działań już 
podjętych przez same państwa 
członkowskie w celu udzielenia pomocy 
zwolnionym pracownikom oraz 
uzupełniającego charakteru 
wnioskowanych środków finansowych z 
EFT ze względu na brak zasobów 
dostępnych dla organów krajowych lub 
regionalnych;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) przegląd funduszy unijnych, z 
których już skorzystało zwalniające 
przedsiębiorstwo w okresie pięciu lat 
poprzedzających zwolnienia grupowe;
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) spodziewany wpływ zwolnień na 
gospodarkę lokalną, regionalną lub 
krajową oraz na zatrudnienie;

e) spodziewany wpływ zwolnień na 
gospodarkę i zatrudnienie na szczeblu 
lokalnym, regionalnym, krajowym lub, w 
odpowiednich przypadkach, 
transgranicznym;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) szczegółowy opis skoordynowanego 
pakietu zindywidualizowanych usług 
i związanych wydatków, w tym 
w szczególności wszelkie środki 
wspierające inicjatywy dotyczące 
zatrudnienia podejmowane na rzecz 
beneficjentów znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, starszych lub 
młodych;

f) szczegółowy opis skoordynowanego 
pakietu zindywidualizowanych usług i 
związanych wydatków, w tym w 
szczególności wszelkie środki wspierające 
inicjatywy dotyczące zatrudnienia 
podejmowane na rzecz beneficjentów 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
o niskich kwalifikacjach, starszych lub 
młodych czy też beneficjentów z regionów 
odizolowanych;

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) oświadczenie, że proponowane 
działania będą uzupełniać działania 
finansowane z funduszy strukturalnych 
oraz że będzie się zapobiegać podwójnemu 
finansowaniu.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie dla beneficjentów objętych 
pomocą uzupełnia działania państw 
członkowskich na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym, w tym środki 
współfinansowane z funduszy unijnych, 
zgodnie z zaleceniami określonymi 
w unijnych ramach jakości na rzecz 
przewidywania zmian i restrukturyzacji.

2. Wsparcie dla beneficjentów objętych 
pomocą uzupełnia działania państw 
członkowskich na poziomie krajowym, 
regionalnym, lokalnym i, w odpowiednich 
przypadkach, transgranicznym, w tym 
środki współfinansowane z funduszy i 
programów unijnych, zgodnie z 
zaleceniami określonymi w unijnych 
ramach jakości na rzecz przewidywania 
zmian i restrukturyzacji.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wkład finansowy z EFG jest 
ograniczony do tego, co jest niezbędne, 
aby zapewnić tymczasowe, jednorazowe 
wsparcie dla beneficjentów objętych 
pomocą. Środki wspierane przez EFG są 
zgodne z prawem Unii i prawem 
krajowym, w tym z przepisami 
dotyczącymi pomocy państwa.

3. Wkład finansowy z EFT jest 
ograniczony do tego, co jest niezbędne, 
aby zapewnić tymczasowe, jednorazowe 
wsparcie dla beneficjentów objętych 
pomocą oraz okazać solidarność z nimi. 
Środki wspierane przez EFT są zgodne 
z prawem Unii i prawem krajowym, w tym 
z przepisami dotyczącymi pomocy 
państwa.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Komisja i państwo członkowskie 
składające wniosek zapewniają 
koordynację pomocy z funduszy i 
programów unijnych, zgodnie z ich 
zakresem odpowiedzialności.
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Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają, aby zasada równości kobiet 
i mężczyzn oraz uwzględnianie 
problematyki płci stanowiły integralną 
część poszczególnych etapów realizacji 
wkładu finansowego z EFG i były w ich 
ramach promowane.

Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają, aby zasada równości kobiet 
i mężczyzn oraz uwzględnianie 
problematyki płci stanowiły integralną 
część wszystkich odpowiednich etapów 
realizacji wkładu finansowego z EFT 
i były w ich ramach promowane.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy Komisji na pomoc 
techniczną i administracyjną związaną 
z wdrożeniem można przeznaczyć 
maksymalnie 0,5 % rocznego pułapu EFG, 
m.in. na działania przygotowawcze, 
monitorowanie, kontrolę, audyt i ocenę, 
w tym systemy informatyczne dla 
przedsiębiorstw, działania komunikacyjne i 
te, które poprawiają widoczność EFG, oraz 
na inne środki pomocy administracyjnej 
i technicznej. Takie środki mogą 
obejmować przyszłe i poprzednie okresy 
programowania.

1. Z inicjatywy Komisji na 
finansowanie pomocy technicznej i 
administracyjnej związanej z wdrożeniem 
można przeznaczyć maksymalnie 0,5 % 
rocznego pułapu EFT, m.in. na działania 
przygotowawcze, monitorowanie, 
zbieranie danych, kontrolę, audyt i ocenę, 
w tym systemy informatyczne dla 
przedsiębiorstw, działania komunikacyjne i 
te, które poprawiają widoczność EFT, oraz 
na inne środki pomocy administracyjnej i 
technicznej. Zwiększone zostają synergie z 
istniejącymi systemami monitorowania 
zmian strukturalnych, takimi jak 
Europejskie Obserwatorium 
Restrukturyzacji. Takie środki mogą 
obejmować przyszłe i poprzednie okresy 
programowania.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja realizuje 
pomoc techniczną według metody 
zarządzania pośredniego, zapewnia 
przejrzystość procedury selekcji osób 
trzecich, które będą wykonywać 
powierzone jej zadania, a także informuje 
wszystkie zainteresowane strony związane 
z EFT, w tym Parlament Europejski, 
o podwykonawcy wybranym do tego celu.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje 
dostarczanie państwom członkowskim 
informacji i wskazówek dotyczących 
wykorzystywania, monitorowania i oceny 
EFG. Komisja dostarcza również 
europejskim i krajowym partnerom 
społecznym informacji, wraz z jasnymi 
wytycznymi, na temat korzystania z EFG. 
Wytyczne mogą również obejmować 
tworzenie grup zadaniowych 
w przypadkach poważnych zakłóceń 
gospodarczych w danym państwie 
członkowskim.

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje 
dostarczanie państwom członkowskim 
informacji i wskazówek dotyczących 
wykorzystywania, monitorowania i oceny 
EFT, w tym utworzenie punktu 
informacyjnego. Komisja dostarcza 
również europejskim i krajowym 
partnerom społecznym informacji, wraz 
z jasnymi wytycznymi, na temat 
korzystania z EFT. Wytyczne mogą 
również obejmować tworzenie grup 
zadaniowych w przypadkach poważnych 
zakłóceń gospodarczych w danym 
państwie członkowskim.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie uznają pochodzenie 
i zapewniają widoczność unijnego 
finansowania poprzez spójne, skuteczne 
i ukierunkowane informacje kierowane do 
różnych grup odbiorców, w tym 

Państwa członkowskie uznają pochodzenie 
i zapewniają widoczność unijnego 
finansowania poprzez spójne, skuteczne 
i ukierunkowane informacje kierowane do 
różnych grup odbiorców, w tym 
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beneficjentów objętych pomocą, władz 
lokalnych i regionalnych, partnerów 
społecznych, mediów i ogółu 
społeczeństwa.

beneficjentów objętych pomocą, władz 
lokalnych i regionalnych, partnerów 
społecznych, mediów i ogółu 
społeczeństwa. Państwa członkowskie 
zapewniają podkreślenie unijnej wartości 
dodanej finansowania oraz pomoc w 
zbieraniu danych przez Komisję w celu 
zwiększenia przejrzystości budżetowej.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi i regularnie 
uaktualnia stronę internetową dostępną we 
wszystkich urzędowych językach instytucji 
Unii, zawierającą aktualne informacje na 
temat EFG, wskazówki dotyczące 
przedkładania wniosków oraz informacje 
dotyczące przyjętych i odrzuconych 
wniosków, a także roli Parlamentu 
Europejskiego i Rady w procedurze 
budżetowej.

2. Komisja prowadzi i regularnie 
uaktualnia stronę internetową dostępną we 
wszystkich urzędowych językach instytucji 
Unii, zawierającą aktualne informacje na 
temat EFT, wskazówki dotyczące 
przedkładania wniosków i działań 
kwalifikowalnych, regularnie 
aktualizowaną listę kontaktów w 
państwach członkowskich oraz informacje 
dotyczące przyjętych i odrzuconych 
wniosków, a także roli Parlamentu 
Europejskiego i Rady w procedurze 
budżetowej.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja realizuje działania informacyjne 
i komunikacyjne na temat przypadków 
wsparcia z EFG i jego wyników na 
podstawie zdobytego doświadczenia 
w celu poprawy skuteczności EFG, 
zapewniając, aby obywatele i pracownicy 
UE byli świadomi istnienia EFG.

Komisja wspiera upowszechnianie 
najlepszych praktyk stosowanych w 
dziedzinie komunikacji, realizuje działania 
informacyjne i komunikacyjne na temat 
przypadków wsparcia z EFT i jego 
wyników na podstawie zdobytego 
doświadczenia w celu poprawy 
widoczności EFT, podniesienia 
świadomości na temat kryteriów 
kwalifikowalności i procedur składania 
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wniosków oraz zwiększenia skuteczności 
EFT, zapewniając, aby obywatele i 
pracownicy UE byli świadomi istnienia 
EFT, także obywatele i pracownicy z 
obszarów wiejskich o trudnym dostępie do 
informacji.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 9, 
uwzględniając w szczególności liczbę 
objętych pomocą beneficjentów, 
proponowane środki i szacunkowe koszty, 
ocenia i proponuje w możliwie najkrótszym 
terminie kwotę ewentualnego wkładu 
finansowego z EFG, który może zostać 
przyznany w ramach dostępnych środków.

1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 9, 
uwzględniając w szczególności liczbę 
objętych pomocą beneficjentów, 
proponowane środki i szacunkowe koszty, 
ocenia i proponuje w terminie określonym 
w art. 9 ust. 4 kwotę ewentualnego 
wkładu finansowego z EFT, który może 
zostać przyznany w ramach dostępnych 
środków.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja 
uzna, że spełnione są warunki przekazania 
wkładu finansowego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, niezwłocznie 
rozpoczyna procedurę określoną w art. 16.

3. Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja 
uzna, że spełnione są warunki przekazania 
wkładu finansowego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, niezwłocznie 
rozpoczyna procedurę określoną w art. 16 i 
zawiadamia o tym państwo członkowskie 
składające wniosek.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja 
uzna, że warunki przyznania wkładu 
finansowego na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie zostały spełnione, 
niezwłocznie powiadamia o tym państwo 
członkowskie, które złożyło wniosek.

4. Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja 
uzna, że warunki przyznania wkładu 
finansowego na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie zostały spełnione, 
niezwłocznie powiadamia o tym państwo 
członkowskie, które złożyło wniosek, oraz 
inne zainteresowane strony, w tym 
Parlament Europejski.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie realizuje 
kwalifikujące się środki określone w art. 8 
jak najszybciej i nie później niż w ciągu 24 
miesięcy od daty wejścia w życie decyzji 
w sprawie wkładu finansowego.

2. Państwo członkowskie realizuje 
kwalifikujące się środki określone w art. 8 
jak najszybciej. Środki te zostają w 
każdym razie wdrożone nie później niż w 
ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie 
decyzji w sprawie wkładu finansowego i 
zrealizowane nie później niż w ciągu 24 
miesięcy od daty wejścia w życie decyzji w 
sprawie wkładu finansowego.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że warunki 
przyznania wkładu finansowego z EFG 
zostały spełnione, przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek o przesunięcie środków do 
odpowiednich linii budżetowych zgodnie 
z art. 31 rozporządzenia finansowego.

1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że warunki 
przyznania wkładu finansowego z EFT 
zostały spełnione, przedstawia wniosek w 
sprawie jego uruchomienia. Decyzja o 
uruchomieniu środków z EFT 
podejmowana jest wspólnie przez 
Parlament Europejski i Radę w terminie 
jednego miesiąca od przedstawienia im 
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wniosku. Rada stanowi większością 
kwalifikowaną, a Parlament Europejski – 
większością głosów swoich członków i 
trzech piątych głosów oddanych.
Równocześnie z przedstawieniem wniosku 
dotyczącego decyzji w sprawie 
uruchomienia EFT Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek o przesunięcie środków do 
odpowiednich linii budżetowych. W 
przypadku braku porozumienia wszczęta 
zostaje procedura rozmów trójstronnych.
Przesunięcia związane z EFT 
dokonywane są zgodnie z art. 31 
rozporządzenia finansowego.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wniosku o przesunięcie środków 
należy dołączyć podsumowanie oceny 
kwalifikowalności wniosku.

skreśla się

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje decyzję 
w sprawie wkładu finansowego w drodze 
aktu wykonawczego, który wchodzi 
w życie w dniu powiadomienia Komisji 
o zatwierdzeniu przesunięcia budżetowego 
przez Parlament Europejski i Radę. 
Niniejsza decyzja stanowi decyzję 
w sprawie finansowania w rozumieniu 
art. 110 rozporządzenia finansowego.

3. Komisja przyjmuje decyzję 
w sprawie wkładu finansowego w drodze 
aktu wykonawczego, który wchodzi 
w życie w dniu przyjęcia przez Parlament 
Europejski i Radę decyzji o uruchomieniu 
EFT.
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Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wniosek dotyczący decyzji o 
uruchomieniu EFT zgodnie z ust. 1 
zawiera:
a) ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 
9 ust. 4 wraz ze streszczeniem informacji, 
na których oparta jest ta ocena;
b) dowody, że spełnione zostały 
kryteria określone w art. 5 i 10; oraz
c) uzasadnienie proponowanych kwot.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Wyjątkowe przypadki

W wyjątkowych sytuacjach i jeżeli środki 
finansowe pozostające w funduszu w roku 
wystąpienia poważnych przypadków 
restrukturyzacji nie są wystarczające do 
pokrycia kwoty pomocy, którą władza 
budżetowa uważa za niezbędną, Komisja 
może zaproponować, aby różnica była 
sfinansowana w ramach funduszu na rok 
następny. W każdym razie należy 
przestrzegać rocznego pułapu 
budżetowego funduszu w roku 
wystąpienia poważnych przypadków 
restrukturyzacji i w roku następnym.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Model badania przeprowadzonego przez 

beneficjenta
Badanie przeprowadzone przez 
beneficjenta, o którym mowa w art. 20 ust. 
1 lit. d), opiera się na modelu ustalonym 
przez Komisję w drodze aktu 
wykonawczego. Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 26 ust. 2, 
w celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonywania niniejszego artykułu.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rodzaj środków i najważniejsze 
wyniki, wyjaśnienie wyzwań, wyciągnięte 
wnioski, synergie i komplementarność 
z innymi funduszami UE oraz wskazanie, 
w miarę możliwości, komplementarności 
środków z działaniami finansowanymi 
w ramach innych programów unijnych lub 
krajowych zgodnie z unijnymi ramami 
jakości na rzecz przewidywania zmian 
i restrukturyzacji;

a) rodzaj środków i uzyskane wyniki, 
wyjaśnienie wyzwań, wyciągnięte wnioski, 
synergie i komplementarność z innymi 
funduszami UE, szczególnie EFS+, oraz 
wskazanie, w miarę możliwości, 
komplementarności środków z działaniami 
finansowanymi w ramach innych 
programów unijnych lub krajowych 
zgodnie z unijnymi ramami jakości na 
rzecz przewidywania zmian i 
restrukturyzacji;

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyniki badania przeprowadzonego 
przez beneficjenta sześć miesięcy po 
zakończeniu okresu realizacji, które 
obejmują postrzeganą zmianę szans na 
zatrudnienie u beneficjentów lub, 
w przypadku osób, które znalazły 

d) wyniki badania przeprowadzonego 
przez beneficjenta w ciągu sześciu 
miesięcy od zakończenia okresu realizacji, 
które obejmują postrzeganą zmianę szans 
na zatrudnienie u beneficjentów lub, w 
przypadku osób, które znalazły 



PE631.628/ 43

PL

zatrudnienie, dodatkowe informacje na 
temat jakości zatrudnienia (m.in. zmiana 
godzin pracy, poziomu odpowiedzialności 
lub poziomu wynagrodzenia w porównaniu 
z poprzednim zatrudnieniem) oraz sektora, 
w którym dana osoba znalazła 
zatrudnienie; informacje te należy 
przedstawić w podziale według płci, grupy 
wiekowej i poziomu wykształcenia;

zatrudnienie, dodatkowe informacje na 
temat jakości i rodzaju zatrudnienia (m.in. 
zmiana godzin pracy, poziomu 
odpowiedzialności lub poziomu 
wynagrodzenia w porównaniu z 
poprzednim zatrudnieniem) oraz sektora, w 
którym dana osoba znalazła zatrudnienie; 
informacje te należy przedstawić w 
podziale według płci, grupy wiekowej i 
poziomu wykształcenia;

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) czy w ciągu ostatnich pięciu lat 
przedsiębiorstwo zwalniające było 
beneficjentem pomocy państwowej lub 
wcześniejszych środków z unijnego 
Funduszu Spójności bądź funduszy 
strukturalnych, przy czym nie dotyczy to 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP;

e) czy w ciągu ostatnich pięciu lat 
przedsiębiorstwo zwalniające było 
beneficjentem pomocy państwowej lub 
wcześniejszych środków z unijnego 
Funduszu Spójności bądź funduszy 
strukturalnych, przy czym nie dotyczy to 
przedsiębiorstw typu start-up, 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP;

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie później niż pod koniec 
dziewiętnastego miesiąca po upływie 
okresu określonego w art. 15 ust. 3 
państwo członkowskie przedkłada prosty 
zbiór danych, informujący 
o długoterminowym wskaźniku rezultatu 
określonym w pkt 3 załącznika.

2. Nie później niż pod koniec 
dziewiętnastego miesiąca po upływie 
okresu określonego w art. 15 ust. 3 
państwo członkowskie przedkłada 
kompletny i odpowiednio sprawdzony 
prosty zbiór danych, informujący 
o długoterminowym wskaźniku rezultatu 
określonym w pkt 3 załącznika.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 sierpnia 2021 r., 
a następnie co dwa lata Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie kompleksowe sprawozdanie 
ilościowe i jakościowe z działalności 
w ramach niniejszego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 
w poprzednich dwóch latach. 
Sprawozdanie koncentruje się głównie na 
wynikach osiągniętych przez EFG 
i zawiera w szczególności informacje 
dotyczące złożonych wniosków, przyjętych 
decyzji, finansowanych środków, w tym 
statystyk dotyczących wskaźników 
określonych w załączniku, 
komplementarności tych środków ze 
środkami finansowanymi z innych 
funduszy unijnych, w szczególności z EFS 
+, oraz informacje dotyczące zamknięcia 
przyznanych wkładów finansowych; 
sprawozdanie dokumentuje również 
przypadki wniosków, które zostały 
odrzucone lub zredukowane ze względu na 
brak wystarczających środków lub 
niekwalifikowalność.

1. Do dnia 1 sierpnia 2021 r., 
a następnie co dwa lata Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie kompleksowe sprawozdanie 
ilościowe i jakościowe z działalności 
w ramach niniejszego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 
w poprzednich dwóch latach. 
Sprawozdanie koncentruje się głównie na 
wynikach osiągniętych przez EFT i 
zawiera w szczególności informacje 
dotyczące złożonych wniosków, szybkości 
ich rozpatrywania i potencjalnych braków 
w obowiązujących przepisach, przyjętych 
decyzji, finansowanych środków, w tym 
statystyk dotyczących wskaźników 
określonych w załączniku, 
komplementarności tych środków ze 
środkami finansowanymi z innych 
funduszy unijnych, w szczególności z EFS 
+, oraz informacje dotyczące zamknięcia 
przyznanych wkładów finansowych; 
sprawozdanie dokumentuje również 
przypadki wniosków, które zostały 
odrzucone lub zredukowane ze względu na 
brak wystarczających środków lub 
niekwalifikowalność.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie jest przekazywane do 
wiadomości Trybunałowi 
Obrachunkowemu, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, 
Komitetowi Regionów oraz partnerom 
społecznym.

2. Sprawozdanie jest przekazywane do 
wiadomości państwom członkowskim, 
Trybunałowi Obrachunkowemu, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz 
partnerom społecznym.

Poprawka 93
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeprowadza co cztery lata 
z własnej inicjatywy i w ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi ocenę 
wkładów finansowych z EFG.

1. Komisja przeprowadza co cztery lata 
z własnej inicjatywy i w ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi ocenę 
wkładów finansowych z EFT, a następnie 
ocenę skutków jego stosowania na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym. 

Do celów oceny, o której mowa w akapicie 
pierwszym, państwa członkowskie 
gromadzą wszelkie dostępne dane 
dotyczące przypadków wsparcia z EFT i 
objętych pomocą pracowników.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oceny, o których mowa w ust. 1, 
obejmują odpowiednie statystyki dotyczące 
wkładów finansowych, w podziale na 
państwa członkowskie.

3. Oceny, o których mowa w ust. 1, 
obejmują odpowiednie statystyki dotyczące 
wkładów finansowych, w podziale na 
sektory i państwa członkowskie.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – tiret 9 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- osoby z doświadczeniem zawodowym 
krótszym niż 2 lata;
osoby z doświadczeniem zawodowym o 
długości od 2 do 10 lat;
osoby z doświadczeniem zawodowym 
dłuższym niż 10 lat. 
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