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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W dniach 14 marca 2018 r. i 30 
maja 2018 r. w rezolucjach w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021-2027 Parlament Europejski 
podkreślił znaczenie zasad 
horyzontalnych, które powinny stanowić 
podstawę WRF 2021-2027 oraz wszystkich 
powiązanych obszarów polityki Unii. 
Parlament Europejski potwierdził w tym 
kontekście, że Unia musi wywiązać się ze 
swojego zobowiązania, by pełnić rolę 
prekursora we wdrażaniu celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, i wyraził 
ubolewanie z powodu faktu, że we 
wnioskach w sprawie WRF brak jest 
wyraźnego i widocznego zaangażowania w 
tym zakresie. Parlament Europejski 
wezwał w związku z tym do włączenia 
celów zrównoważonego rozwoju do 
głównego nurtu wszystkich strategii 
politycznych i inicjatyw Unii zawartych w 
kolejnych WRF. Ponadto podkreślił on, że 
wyeliminowanie dyskryminacji ma 
zasadnicze znaczenie dla wypełnienia 
zobowiązań Unii na rzecz Europy 
sprzyjającej integracji społecznej i w 
związku z tym zaapelował o uwzględnienie 
problematyki płci i zobowiązań w zakresie 
równości płci we wszystkich strategiach 
politycznych i inicjatywach Unii w 
ramach kolejnych WRF. Parlament 
Europejski podkreślił, że w związku z 
porozumieniem paryskim należy znacznie 
zwiększyć wydatki horyzontalne związane 
z klimatem w porównaniu z obecnymi 
wieloletnimi ramami finansowymi oraz że 
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poziom 30% należy osiągnąć jak 
najszybciej, a najpóźniej do 2027 r.

Poprawka 2

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 
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 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Pracownikom zwolnionym 
i osobom, 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 

(18) Pracownikom zwolnionym 
i osobom, 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 prowadzące 
działalność na własny rachunek, w tym 
właścicieli mikroprzedsiębiorstw i małych 
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możliwych beneficjentów EFG. przedsiębiorstw, należy zatem traktować 
jak możliwych beneficjentów EFG.

Poprawka 4

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, 
dostarczanie dodatkowych informacji 
powinno być ograniczone w czasie.

(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, 
dostarczanie dodatkowych informacji 
powinno być ograniczone w czasie. Ważne 
jest, aby państwa członkowskie i Komisja 
ściśle ze sobą współpracowały w celu 
dotrzymania terminów rozpatrywania 
wniosków o wkład finansowy z EFG 
zdefiniowanych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawka 5

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 EFG.

Poprawka 6
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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.

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 7

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 oraz osobami prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, których 
aktywność zawodowa została przerwana 
w wyniku nieprzewidzianych poważnych 
przypadków restrukturyzacji, o których 
mowa w art. 5, oraz zaoferowanie 
wsparcia finansowego umożliwiającego 
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ich ponowne zatrudnienie.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 EFG jest 
oferowanie pomocy 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. Szczególny nacisk 
kładzie się na środki, które pomagają 
grupom znajdującym się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji.

Poprawka 9

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 EFG jest 
ograniczony do tego, co jest niezbędne, 
aby zapewnić tymczasowe, jednorazowe 
wsparcie dla beneficjentów objętych 
pomocą oraz okazać solidarność z nimi. 
Środki wspierane przez EFG są zgodne 
z prawem Unii i prawem krajowym, w tym 
z przepisami dotyczącymi pomocy 
państwa.
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Poprawka 10

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 
beneficjentów objętych pomocą, władz 
lokalnych i regionalnych, partnerów 
społecznych, mediów i ogółu 
społeczeństwa.

Państwa członkowskie uznają pochodzenie 
i zapewniają widoczność unijnego 
finansowania poprzez spójne, skuteczne 
i ukierunkowane informacje kierowane do 
różnych grup odbiorców, w tym 
beneficjentów objętych pomocą, władz 
lokalnych i regionalnych, partnerów 
społecznych, mediów i ogółu 
społeczeństwa. Państwa członkowskie 
zapewniają podkreślenie unijnej wartości 
dodanej finansowania oraz pomoc w 
gromadzeniu danych przez Komisję w celu 
zwiększenia przejrzystości budżetowej.

Poprawka 11

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, w sposób przyjazny dla 
użytkownika, stronę internetową dostępną 
we wszystkich urzędowych językach 
instytucji Unii, tak aby zawierała ona
aktualne informacje na temat EFG oraz 
dane dotyczące wykorzystania EFG od 
momentu jego powstania, wskazówki 
dotyczące przedkładania wniosków oraz 
informacje dotyczące przyjętych 
i odrzuconych wniosków, a także roli 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w procedurze budżetowej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1



AD\1168241PL.docx 9/12 PE626.917v02-00

PL

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 
EFG zostały spełnione, przedstawia 
wniosek w sprawie jego uruchomienia. 
Decyzja o uruchomieniu środków z EFG 
podejmowana jest wspólnie przez 
Parlament Europejski i Radę w terminie 
jednego miesiąca od przedstawienia 
wniosku Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. 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 EFG 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 EFG 
dokonywane są zgodnie z art. 31 
rozporządzenia finansowego.

Poprawka 13

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 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3
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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 
EFG.

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wniosek dotyczący decyzji o 
uruchomieniu EFG, o którym mowa w 
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.
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