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Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: 

EGF/2017/001 ES Castilla y León mining 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wniosku 

dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia 

Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Hiszpanii – 

EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 

2017/2079(BUD)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2017)0266 – C8-0174/2017), 

– 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. ustanawiające 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 (A8-0248/2017), 

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

udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych 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 

przyjmowania 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 zakładania własnej działalności gospodarczej; 

D. mając na uwadze, że Hiszpania złożyła wniosek EGF/2017/001 ES/Castilla y León o 

przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze 

gospodarki zaklasyfikowanym do działu 5 według NACE Rev. 2 (Górnictwo węgla 

kamiennego i brunatnego) w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Kastylia i León 

(ES41), a także mając na uwadze, że zgodnie z założeniami ze środków skorzysta 339 

zwolnionych pracowników oraz maksymalnie 125 osób poniżej 30. roku, niekształcących 

się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET); mając na uwadze, że 

zwolnienia miały miejsce w przedsiębiorstwach Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de 

Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL 

i Unión Minera del Norte SA;  

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 

kwalifikowalności 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; 

1. zgadza się z Komisją, że warunki wymienione 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 1 002 264 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60% łącznych 

kosztów wynoszących 1 670 440 EUR; 



 

 

2. zauważa, że władze Hiszpanii przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 

20 stycznia 2017 r., a dnia 2 czerwca 2017 r. Komisja sfinalizowała ocenę wniosku i 

przekazała ją tego dnia Parlamentowi;  

 

3. przypomina, że w ciągu ostatnich 10 lat produkcja węgla w Unii oraz ceny węgla na 

świecie gwałtownie spadły, w związku z czym wzrasta ilość węgla importowanego z 

państw spoza UE, a wiele kopalni węgla na terenie Unii staje się nierentownych i 

konieczne okazuje się ich zamknięcie; zauważa, że trendy te są jeszcze bardziej widoczne 

w Hiszpanii, co prowadzi do reorganizacji i restrukturyzacji sektora górnictwa węgla 

kamiennego; podkreśla, że poważny wpływ na bezrobocie w regionie Kastylia i León 

miały skutki kryzysu w sektorze górnictwa i zaznacza, iż tylko w latach 2010–2016 w 

regionie tym trzeba było zamknąć dziesięć przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem 

węgla; 

4. zauważa, że Hiszpania wnosi o dopuszczenie odstępstwa od art. 4 ust. 1 lit. b) z uwagi na 

to, że terytorium, na którym miały miejsce zwolnienia, składa się z szeregu małych, 

odizolowanych od siebie miast położonych w odległej, słabo zaludnionej kantabryjskiej 

dolinie górskiej. Większość tych miast jest w dużym stopniu zależna od wydobycia węgla 

i boryka się z problemem ograniczonej sieci połączeń, w związku z czym można uznać je 

za niewielki rynek pracy w rozumieniu art. 4 ust. 2; 

5. w szczególności podkreśla bardzo niską gęstość zaludnienia, problemy wynikające z 

górskiego charakteru regionu, a także trudną sytuację pod względem zatrudnienia na 

północy prowincji León i Palencia; wyraża zaniepokojenie z powodu gwałtownego 

spadku liczby ludności, który jest proporcjonalnie najwyższy wśród osób poniżej 25. roku 

życia; 

6. zauważa, że wkład finansowy zostanie wykorzystany na rzecz 339 zwolnionych 

pracowników, spośród których 97% to mężczyźni; 

7. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Hiszpanii o świadczeniu na rzecz maksymalnie 125 

osób poniżej 30. roku, zaliczanych do młodzieży NEET, zindywidualizowanych usług 

współfinansowanych przez EFG; rozumie, że usługi te będą obejmować wsparcie dla osób 

zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej; 

8. odnotowuje, że środki będą się opierać na badaniu dotyczącym tworzenia miejsc pracy i 

działalności produkcyjnej w regionie Kastylia i León w celu lepszego określenia 

inicjatyw, o których mowa w przedmiotowym pakiecie; 

9. zauważa, że Hiszpania planuje wdrożyć sześć rodzajów środków na rzecz zwolnionych 

pracowników i młodzieży NEET objętych wnioskiem: (i) sesje powitalne i informacyjne, 

(ii) poradnictwo i doradztwo zawodowe, (iii) intensywna pomoc w poszukiwaniu pracy, 

(iv) szkolenie w zakresie umiejętności i kompetencji interdyscyplinarnych oraz szkolenie 

zawodowe, (v) promowanie przedsiębiorczości oraz (vi) wsparcie przy zakładaniu 

działalności gospodarczej, a także program zachęt.  

10. zauważa, że zachęty będą stanowiły 19,53% ogólnego pakietu zindywidualizowanych 

środków, a więc nie zostanie osiągnięty maksymalny poziom 35%, określony w 

rozporządzeniu w sprawie EFG; odnotowuje też, że działania te są uzależnione od tego, 

czy objęci pomocą beneficjenci w sposób czynny zaangażują się w poszukiwanie pracy 



 

 

lub szkolenia; 

11. zauważa, że wśród oferowanych kursów znajdą się warsztaty na temat technik szukania 

pracy, a także szkolenia z zakresu umiejętności osobistych i społecznych, technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz języków obcych, natomiast szkolenie 

zawodowe będzie ukierunkowane na doskonalenie umiejętności związanych z 

górnictwem, które mogą być istotne dla innych sektorów gospodarki, bądź na rozwijanie 

umiejętności przydatnych w innych sektorach, takich jak turystyka i hotelarstwo na 

obszarach wiejskich, renaturalizacja zagłębi górniczych, ponowne zalesianie i architektura 

krajobrazu; 

12.  z zadowoleniem przyjmuje konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym ze 

związkami zawodowymi, stowarzyszeniami przedsiębiorców, regionalną agencją rozwoju 

gospodarczego, innowacji, finansowania oraz umiędzynarodowiania przedsiębiorstw, a 

także fundacją publiczną działającą przy regionalnych publicznych służbach zatrudnienia; 

wyraża zadowolenie, że konsultacje te odbyły się na szczeblu regionalnym w celu 

opracowania skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług oraz że na 

poszczególnych etapach wdrażania EFG i w ramach dostępu do finansowanych przezeń 

środków stosowana będzie polityka równości kobiet i mężczyzn oraz zasada 

niedyskryminacji; 

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

skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe 

perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w 

strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę; 

14. z zadowoleniem przyjmuje, że w oferowanych zachętach uwzględniono wsparcie 

finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych przez opiekunów osób 

niesamodzielnych z myślą o tym, że wsparcie to może pozytywnie wpłynąć na 

równowagę płci; wzywa Komisję do przedstawienia szczegółowych informacji 

dotyczących tego, jak wykorzystuje się tę możliwość; 

15. podkreśla potrzebę szybkiego przekształcenia gospodarek Unii oraz wspierania 

odpowiednich miejsc pracy w świetle porozumienia paryskiego przyjętego na konferencji 

COP 21; 

16. zwraca uwagę, jak ważne jest rozpoczęcie kampanii informacyjnej, mającej na celu 

dotarcie do młodzieży NEET, która mogłaby kwalifikować się do otrzymania 

wspomnianych środków, przy równoczesnym zapewnieniu równowagi płci tam, gdzie jest 

to możliwe; 

17. zwraca się do Komisji, by w przyszłych wnioskach podawała więcej informacji o 

sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz by 

gromadziła potwierdzone dane dotyczące wpływu finansowania z EFG, w tym w 

odniesieniu do współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG;  

18. zauważa, że władze hiszpańskie potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte 

pomocą w ramach innych instrumentów finansowych UE, oraz że będzie się zapobiegać 

wszelkim przypadkom podwójnego finansowania, a działania kwalifikowalne uzupełnią 

działania finansowane z funduszy strukturalnych; 



 

 

19. 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; 

20. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że plan interwencji będzie obejmować inicjatywę 

monitorowania, w której powinny móc uczestniczyć podmioty społeczne i której celem 

jest zagwarantowanie, że wniosek jest wdrażany zgodnie z zaleceniami badania będącego 

częścią działań zawartych w inicjatywie, dotyczącego zapotrzebowania na szkolenia 

zawodowe i możliwości prowadzenia działalności, a także zagwarantowanie należytego 

zarządzania odnośnym budżetem; 

21. ponownie apeluje do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich 

dokumentów związanych z pomocą z EFG; 

22. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji; 

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 

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

24. 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 Hiszpanii – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining 

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

końcowej wersji decyzji (UE) 2017/1372.) 


