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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 

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 

(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 

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 wystąpienie Zjednoczonego 

Królestwa z Unii Europejskiej czy 

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 
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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. 

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. 

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. 

Or. en 
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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 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, 

wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z 

Unii Europejskiej, 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. 

Or. en 

 

 


