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Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: 

wniosek EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive  

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku 

dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia 

Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Hiszpanii – 

EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) (COM(2016)0708 – C8-

0454/2016 – 2016/2298(BUD)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016), 

– uwzględniając 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 uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/20061 

(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 347 z 20.12.2013, s. 855. 
2  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884. 
3  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1. 



 

 

– uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0379/2016), 

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 lub światowego kryzysu finansowego i 

gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy; 

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

być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie 

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

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

uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w 

odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu 

Dostosowania do Globalizacji (EFG); 

C. mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla 

porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia 

kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na 

poziomie 60 % łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy 

skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez 

Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia 

zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób 

samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków 

zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej; 

D. mając na uwadze, że Hiszpania złożyła wniosek EGF/2016/004 ES/Comunidad 

Valenciana automotive o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze 

zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 29 według NACE 

Rev. 2 („Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep”) głównie w regionie 

Comunidad Valenciana (ES52), zaliczanym do poziomu NUTS 2, przy czym zakłada 

się, że ze środków skorzysta 250 zwolnionych pracowników kwalifikujących się w 

ramach wkładu z EFG; 

E. mając na uwadze, że wniosek złożono na podstawie kryteriów interwencji 

przewidzianych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG, stanowiących 

odstępstwo od kryteriów określonych w art. 4 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, zgodnie 

z którymi wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w 

dziewięciomiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwach działających w tym 

samym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w 

jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach zaliczonych do poziomu 

NUTS 2 w państwie członkowskim; 

F. mając na uwadze, że w UE-27 w 2015 r. nastąpił spadek produkcji pojazdów 

silnikowych o 0,5 mln sztuk w porównaniu z 2006 r. (z 18,7 mln sztuk w 2006 r. do 

18,2 mln w 2015 r.), podczas gdy produkcja światowa wzrosła o 31,1% (z 69,2 mln 

sztuk w 2006 r. do 90,9 mln w 2015 r.)1, zwłaszcza w Chinach i innych państwach Azji 

Południowo-Wschodniej; 

                                                 
1  Baza danych OICA: http://www.oica.net/category/production-statistics/ 



 

 

1. zgadza się z Komisją, że warunki określone w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 

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

finansowego w wysokości 856 800 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 

60 % łącznych kosztów wynoszących 1 428 000 EUR, na reintegrację na rynku pracy 

250 zwolnionych pracowników; 

2. uważa, że zapewnienie wsparcia byłym pracownikom małych i średnich 

przedsiębiorstw również uzasadnia zatwierdzenie wniosku dotyczącego zwolnień 

obejmujących mniej niż 500 osób; 

3. zauważa, że Hiszpania przedłożyła wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 21 

czerwca 2016 r., a dnia 8 listopada 2016 r. Komisja sfinalizowała ocenę wniosku i 

przekazała ją tego samego dnia Parlamentowi; 

4. zauważa, że dział „Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep” był 

przedmiotem 23 wniosków o pomoc z EFG, przy czym 13 z nich złożono na podstawie 

kryterium globalizacji handlu1, a 10 na podstawie kryterium światowego kryzysu 

finansowego i gospodarczego2; odnotowuje, że trzy z tych wniosków o pomoc z EFG 

pochodziły z Hiszpanii (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Kastylia-León i 

Aragonia oraz EGF/2010/002 ES Cataluña automotive); 

 

5. zauważa, że zmniejszenie się unijnego udziału w rynku motoryzacyjnym jest 

elementem dłuższej tendencji, na co zwróciła uwagę Komisja w swoich ocenach 

poprzednich wniosków o wsparcie z EFG ze względu na globalizację handlu, przy czym 

Unia straciła prawie połowę swojego udziału w rynku w okresie od 2000 do 2015 r.; 

6. zwraca uwagę, że spadek produkcji samochodów spowodował w Hiszpanii 

zmniejszenie zarówno liczby przedsiębiorstw, jak i miejsc pracy, a w regionie 

Comunidad Valenciana z łącznej liczby 187 przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego 

62 zaprzestało działalności w latach 2008–2014, co stanowi spadek o 33,16 %; 

7. zauważa, że przedsiębiorstwo Bosal S.A. rozpoczęło działalność w 1986 r., gdy obszar 

Sagunto ogłoszono „preferencyjnym obszarem reindustrializacji” po zwolnieniach w 

lokalnym wielkim piecu; zauważa, że upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa Bosal S.A. 

doprowadziła do utraty 250 miejsc pracy w mieście Sagunto, co stanowi stosunkowo 

                                                 
1  EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR 

dostawcy PSA, COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)0094; 

EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. 

COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, 

COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto 

Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR 

PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 oraz EGF/2015/009 SE 

Volvo Trucks, COM(2016)0061. 
2
  EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; 

EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, 

COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR 

Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; 

EGF/2011/003 DE Arnsberg i Düsseldorf przemysł motoryzacyjny, COM(2011)0447; 

EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; oraz EGF/2015/002 DE Adam 

Opel, COM(2015)0342. 



 

 

dużą liczbę miejsc pracy w tym mieście, a także ma poważne skutki dla lokalnej i 

regionalnej gospodarki, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę specyfikę małego miasta 

na obszarze wiejskim, który poważnie ucierpiał z powodu kryzysu gospodarczego oraz 

skutków, jakie proces globalizacji wywarł na sektor motoryzacyjny; przypomina, że 

stopa bezrobocia w Comunidad Valenciana wynosi wciąż 20,17 %1, chociaż w 

zatrudnieniu dało się zauważyć pewne oznaki ożywienia; 

8. ubolewa nad wzrostem liczby bezrobotnych w Sagunto między 2007 (2778) a 2015 r. 

(6437) oraz nad stopą bezrobocia wynoszącą 25,8 %, która jeszcze bardziej pogarsza 

trudną sytuację w regionie; 

9. podkreśla, że z łącznej liczby zwolnionych pracowników objętych niniejszym 

wnioskiem 71 % ma ponad 45 lat, 78 % było zatrudnionych w tym samym 

przedsiębiorstwie nieprzerwanie przez co najmniej 15 lat, a 50 % nie ma wykształcenia; 

ponadto zauważa, że w ostatnim czasie nie otwarto na tym obszarze żadnego zakładu 

produkcyjnego; zwraca uwagę, że wszystkie tu uwarunkowania stanowią szczególne 

zagrożenie dla pracowników w sytuacji niedoboru miejsc pracy, co utrudnia 

zwolnionym pracownikom znalezienie nowego zatrudnienia; 

10. odnotowuje, że Hiszpania planuje wprowadzenie 12 różnych działań, z których sześć 

stanowią zindywidualizowane usługi, takie jak sesje informacyjne, poradnictwo 

zawodowe, pośrednictwo pracy lub promowanie przedsiębiorczości, a pozostałe sześć 

to świadczenia i zachęty dla zwolnionych pracowników objętych niniejszym 

wnioskiem, takie jak wsparcie finansowe na koszty dojazdów i wydatki związane ze 

zmianą miejsca zamieszkania lub dopłaty za zatrudnienie; wskazuje, że działania te 

stanowią aktywne instrumenty rynku pracy; 

11. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Hiszpanii o oferowaniu działań szkoleniowych 

ukierunkowanych na zdobywanie certyfikatów zawodowych, takich jak np. certyfikat 

wymagany w transporcie pasażerskim, a także na sektory lub obszary, w których 

istnieją lub pojawią się możliwości zatrudnienia, takie jak sektor spożywczy, 

przygotowywanie potraw, zapobieganie zagrożeniom zawodowym oraz normy kontroli 

jakości i normy środowiskowe, projekty z zakresu ogrzewania, wentylacji i 

klimatyzacji, konserwacja wyposażenia w przemyśle; popiera ofertę szkoleń w zakresie 

umiejętności przyczyniających się do lepszej wydajności w pracy, jak technologie 

informacyjno-komunikacyjne, języki obce i zarządzanie przedsiębiorstwem; 

12. z zadowoleniem przyjmuje gotowość przedstawicieli byłych pracowników 

przedsiębiorstwa Bosal S.A. (przedsiębiorstwa, które zwolniło większość pracowników 

objętych niniejszym wnioskiem) do poparcia wniosku o finansowanie z EFG oraz ich 

zaangażowanie w opracowywanie działań, które mają zostać zaproponowane 

zwolnionym pracownikom; zauważa, że w proces ten zaangażowani byli również 

partnerzy społeczni, odpowiednie stowarzyszenia pracodawców i władze lokalne 

Sagunto; 

13. zwraca uwagę, że środki wsparcia dochodu będą stanowić mniej niż 25 % ogólnego 

pakietu zindywidualizowanych środków, czyli dużo poniżej pułapu 35 % 

ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie EFG, a także zauważa, że działania te są 

uzależnione od czynnego zaangażowania się beneficjentów objętych pomocą w 

                                                 
1  EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es  



 

 

poszukiwanie pracy lub szkolenia; 

14. przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu 

skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy 

przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten 

powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i 

zrównoważoną gospodarkę; 

15. zauważa, że Hiszpania potwierdza, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w 

ramach innych instrumentów finansowych Unii; ponownie wzywa Komisję do 

przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych, aby w 

pełni zagwarantować przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapobiegać 

powielaniu usług finansowanych przez Unię; 

16. przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie 

poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych 

przez pracowników 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; 

17. uważa, że powszechniejsze stosowanie odstępstwa od progów kwalifikowalności 

zwłaszcza na korzyść pracowników MŚP, przedłużenie okresów odniesienia oraz 

możliwość włączenia pracowników świadczących usługi powiązane do puli 

pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa odniesienia powinny być za każdym 

razem dokładnie i indywidualnie rozpatrywane, by zapobiec nieprawidłowościom w 

wykorzystywaniu budżetu EFG; w związku z tym zgadza się z decyzją Komisji o 

udzieleniu wsparcia 250 pracownikom z 29 przedsiębiorstw w regionie Comunidad 

Valenciana; 

18. 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; 

19. zwraca się do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do dokumentów związanych 

z pomocą z EFG; 

20. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji; 

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 

niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej; 

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z 

załącznikiem Radzie i Komisji. 



 

 

ZAŁĄCZNIK 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w 

następstwie wniosku złożonego przez Hiszpanię – EGF/2016/004 ES Comunidad 

Valenciana automotive 

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

końcowej wersji decyzji (UE) 2017/341.) 

 


