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TEKSTY PRZYJĘTE 
 

P8_TA(2014)0021 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: 

wniosek EGF/2013/010 ES/Castilla y Léon - Hiszpania 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wniosku 

dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia 

Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, 

Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach 

budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/010 ES/Castilla y 

León z Hiszpanii) (COM(2014)0478 – C8-0115/2014 – 2014/2062(BUD)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2014)0478 – C8-0115/2014), 

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji1 

(rozporządzenie w sprawie EFG), 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 

określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−20202, w szczególności jego art. 12, 

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy 

w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami3 (porozumienie 

międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13, 

– uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r., 

– uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 

                                                 
1 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1. 
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884. 
3 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1. 



 

 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0007/2014), 

A. mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu 

udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian 

w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im reintegracji na rynku pracy; 

B. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być 

dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze 

wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu 

pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu 

porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do 

przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG; 

C. mając na uwadze, że Hiszpania złożyła wniosek EGF/2013/010 ES/Castilla y León w 

sprawie wkładu finansowego z EFG w związku z 587 zwolnieniami, do których doszło w 

okresie odniesienia od 28 grudnia 2012 r. do 28 września 2013 r. w trzech 

przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze produkcji wyrobów z drewna i 

korka1 w regionie Kastylia i León (ES41) według klasyfikacji NUTS II, przy czym 

oczekuje się, że 400 zwolnionych pracowników skorzysta ze środków pomocy; 

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

rozporządzeniu w sprawie EFG; 

1. zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie 

EFG zostały spełnione i że w związku z tym Hiszpania ma prawo do wkładu finansowego 

na mocy powyższego rozporządzenia;  

2. odnotowuje, że w dniu 5 grudnia 2013 r. władze Hiszpanii przedłożyły wniosek o wkład 

finansowy z EFG, a w dniu 22 lipca 2014 r. Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku;  

3.  jest zdania, że zwolnienia, do których doszło w trzech przedsiębiorstwach prowadzących 

działalność w sektorze produkcji wyrobów z drewna i korka w regionie Kastylia i León 

(ES41) według klasyfikacji NUTS II, są powiązane z poważnymi zmianami 

strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, zwracając uwagę na 

fakt, że w latach 2008–2011 wielkość wywozu drewnianych wyrobów stolarskich i 

ciesielskich dla budownictwa z krajów UE-27 spadła o 10,33 %; zauważa, że w tym 

samym okresie spadek był jeszcze większy w Hiszpanii, gdzie liczba przedsiębiorstw 

spadła o 28,8 %;  

4. zauważa, że przedmiotowych 587 zwolnień poważnie wpłynęło na lokalny rynek pracy, 

gdzie stopa bezrobocia wzrosła z 8,2 % w pierwszym kwartale 2008 r. do 22,70 %2 w 

pierwszym kwartale 2013 r.; jest zdania, że sytuacja w zakresie zatrudnienia w tym 

regionie wydaje się szczególnie niepewna, zważywszy na bardzo niską gęstość 

zaludnienia w prowincji Soria – jednej z dwóch prowincji dotkniętych zwolnieniami, zaś z 

uwagi na duże uzależnienie tego terytorium od sektora drzewnego, wynikające z 

wyjątkowo niskiego zaludnienia, zwolnienia w regionie mają również poważny wpływ na 

                                                 
1 Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 

w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie 

określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1). 
2 http://www.datosmacro.com/paro-epa/espana-comunidades-autonomas/castilla-leon 



 

 

lokalną gospodarkę;  

5. zauważa, że według szacunków określona liczba uczestników może otrzymać kwotę 

szacowaną na maksymalnie 5200 EUR w ramach tego środka w celu promowania 

przedsiębiorczości; zauważa, że owa szacowana kwota składa się z kilku kwot 

pochodzących z różnych środków pomocowych; 

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze 

Hiszpanii postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom 

zindywidualizowanych usług w dniu 1 lutego 2014 r., jeszcze na długo przed 

zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany 

skoordynowany pakiet; 

7. zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być 

współfinansowane, obejmuje działania mające na celu powrót na rynek pracy około 400 

zwolnionych pracowników, takie jak spotkania wprowadzające i informacyjne, 

poradnictwo zawodowe i doradztwo, pomoc w intensywnym poszukiwaniu pracy, 

szkolenia, promowanie przedsiębiorczości, środki zachęcające;  

8. z zadowoleniem przyjmuje, że byli pracownicy przedsiębiorstwa Puertas Norma – 

głównego przedsiębiorstwa zwalniającego, FAFECYL1 oraz partnerzy społeczni omówili 

proponowany wniosek; 

9. przypomina, że ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie 

poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez 

pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach 

skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych 

pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej; 

10. odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych 

usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności 

z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Hiszpanii 

potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych 

instrumentów finansowych Unii; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy 

porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego 

przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług 

finansowanych przez Unię; 

11. zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz 

poprawy przepisów proceduralnych w celu szybszego uruchamiania środków z EFG; 

docenia ulepszoną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku 

Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie 

Parlamentowi i Radzie oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku o wsparcie z 

EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie środków; podkreśla, że w nowym 

rozporządzeniu w sprawie EFG2 wprowadzono dalsze usprawnienia procedury oraz że 

                                                 
1 FAFECYL jest trójstronną fundacją publiczną działającą w ramach publicznych służb 

zatrudnienia Kastylii i León. W skład jej zarządu wchodzą stowarzyszenie pracodawców 

CECALE oraz związki zawodowe UGT i CCOO. 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014−2020) i uchylające rozporządzenie (WE) 



 

 

uda się osiągnąć większą skuteczność, przejrzystość i widoczność EFG; 

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

wspierał powrót zwolnionych pracowników do stabilnego zatrudnienia; ponadto 

podkreśla, że z EFG można współfinansować jedynie aktywne instrumenty rynku pracy 

prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie 

może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów 

zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji 

przedsiębiorstw lub sektorów;  

13. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie EFG, które 

odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę co do ponownego 

wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu 

finansowego Unii do 60 % łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, 

zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję 

oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, co do 

rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób 

samozatrudnionych i osób młodych oraz co do finansowania środków zachęcających do 

rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej;  

14. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji; 

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 

niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z 

załącznikiem Radzie i Komisji. 

                                                                                                                                                         
nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855). 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie 

z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, 

współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek 

EGF/2013/010 ES/Castilla y León, Hiszpania) 

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on 

końcowej wersji decyzji 2014/812/UE.) 


