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Poprawka 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Komunikat Komisji „Nowe 
umiejętności w nowych miejscach pracy: 
Przewidywanie i dostosowywanie się do 
potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania na 
umiejętności”1 oraz „Wspólne zasady 
wdrażania modelu flexicurity” przyjęte 
przez Radę Europejską w dniu 14 grudnia 
2007 r. podkreślają cel, jakim jest 
wspieranie stałego dostosowywania się 
pracowników i zwiększania ich szans na 
zatrudnienie poprzez lepsze możliwości 
uczenia się na wszystkich poziomach oraz 
dostosowane do potrzeb gospodarki 
strategie rozwoju umiejętności.

(3) Niski poziom wykorzystania środków 
Europejskiego funduszu dostosowania do 
globalizacji – z rocznego przydziału w 
wysokości 500 mln euro wykorzystano 
zaledwie 65 214 850 euro w 2007 r., a w 
2008 r. 14 624 972 euro – wskazuje na 
konieczność dokonania przeglądu 
pewnych jego aspektów, tak aby fundusz 
ten spełniał swoje cele. 

Or. pt

Poprawka 4
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Komunikat Komisji „Nowe 
umiejętności w nowych miejscach pracy: 
Przewidywanie i dostosowywanie się do 
potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania na 
umiejętności” oraz „Wspólne zasady 
wdrażania modelu flexicurity” przyjęte 
przez Radę Europejską w dniu 14 grudnia 
2007 r. podkreślają cel, jakim jest 

(3) Komunikat Komisji „Nowe 
umiejętności w nowych miejscach pracy: 
Przewidywanie i dostosowywanie się do 
potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania na 
umiejętności” podkreśla cel, jakim jest 
wspieranie zwiększania szans 
pracowników na zatrudnienie poprzez 
lepsze możliwości uczenia się na 

                                               
1 COM(2008) 868.
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wspieranie stałego dostosowywania się 
pracowników i zwiększania ich szans na 
zatrudnienie poprzez lepsze możliwości 
uczenia się na wszystkich poziomach oraz 
dostosowane do potrzeb gospodarki 
strategie rozwoju umiejętności.

wszystkich poziomach oraz poprzez 
strategie rozwoju umiejętności 
dostosowane do potrzeb gospodarki i 
społeczeństwa w związku z 
restrukturyzacją ekologiczną 
i przyczyniające się do otworzenia przed 
pracownikami możliwości zatrudnienia na 
tzw. „zielonych” stanowiskach pracy.

Or. en

Poprawka 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ostatnie prognozy gospodarcze 
zapowiadają znaczny wzrost bezrobocia w 
Unii Europejskiej, co będzie mogło mieć 
poważne skutki w wielu regionach UE, w 
szczególności na obszarach o słabszej 
strukturze gospodarczej.

Or. pt

Poprawka 6
Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Rozszerzenie zakresu stosowania 
EFG odzwierciedla solidarne 
zobowiązanie do złagodzenia 
najpoważniejszego wpływu światowego 
kryzysu gospodarczego i finansowego na 
możliwości zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju regionów oraz zapobieżenia 
pogłębianiu się nierówności między 
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regionami. 

Or. en

Uzasadnienie

W wyjątkowym kontekście światowego kryzysu finansowego i gospodarczego proponowane 
zmiany rozporządzenia w sprawie EFG pozwolą Wspólnocie wzmocnić jej spójność społeczną 
i gospodarczą oraz wspierać zrównoważony i trwały rozwój regionów.

Poprawka 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006
Artykuł 1 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1a. W drodze odstępstwa od ust. 1, EFG 
udziela również wsparcia pracownikom 
zwolnionym z pracy w wyniku światowego 
kryzysu finansowego i gospodarczego, pod 
warunkiem że wnioski spełniają kryteria 
określone w art. 2 lit. a), b) lub c).

"1a. EFG udziela również wsparcia 
pracownikom zwolnionym z pracy w
wyniku kryzysów finansowych i 
gospodarczych, pod warunkiem że wnioski 
spełniają kryteria określone w art. 2 lit. a), 
b) lub c).

Odstępstwo to stosuje się do wszystkich 
wniosków złożonych przed dniem 31 
grudnia 2010 r.”.

Or. pt

Uzasadnienie

Wniosek Komisji przewiduje już możliwość późniejszego przeglądu kryteriów interwencji 
w ramach funduszu, tak aby umożliwić stałe wspieranie pracowników dotkniętych kryzysem 
gospodarczym lub finansowym. Celem poprawki jest włączenie tego środka do funduszu, 
unikając tym samym wprowadzania późniejszych zmian. Jest to konieczne ze względu na 
spodziewany wzrost bezrobocia w Unii oraz zbyt surowe kryteria dotyczące funduszu. 
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Poprawka 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006
Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy z EFG jest zapewniany 
w przypadkach, gdy istotne zmiany 
strukturalne w kierunkach światowego 
handlu prowadzą do poważnych zakłóceń 
gospodarczych, a szczególnie znacznego 
wzrostu przywozu do Unii Europejskiej lub 
szybkiego spadku udziału rynkowego UE 
w danym sektorze, lub przenoszenia 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich, skutkiem czego jest:

Wkład finansowy z EFG jest zapewniany 
w przypadkach, gdy istotne zmiany 
strukturalne w kierunkach światowego 
handlu prowadzą do poważnych zakłóceń 
gospodarczych, a szczególnie znacznego 
wzrostu przywozu do Unii Europejskiej lub 
szybkiego spadku udziału rynkowego UE 
w danym sektorze, lub przenoszenia 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich lub z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego, skutkiem 
czego jest:

Or. pt

Uzasadnienie

Udzielanie pomocy w przypadku przenoszenia działalności gospodarczej poza UE jest 
uważane za niesprawiedliwe przez pracowników zwalnianych w następstwie restrukturyzacji 
lub przeniesienia działalności w obrębie UE. Celem poprawki jest naprawienie tej 
niesprawiedliwości.

Poprawka 9
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006
Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy z EFG jest zapewniany 
w przypadkach, gdy istotne zmiany 
strukturalne w kierunkach światowego 
handlu prowadzą do poważnych zakłóceń 

Wkład finansowy z EFG jest zapewniany 
w przypadkach, gdy istotne zmiany 
strukturalne w kierunkach światowego 
handlu prowadzą do poważnych zakłóceń 



AM\769765PL.doc 7/12 PE420.200v01-00

PL

gospodarczych, a szczególnie znacznego 
wzrostu przywozu do Unii Europejskiej lub 
szybkiego spadku udziału rynkowego UE 
w danym sektorze, lub przenoszenia 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich, skutkiem czego jest:

gospodarczych, a szczególnie znacznego 
wzrostu przywozu do Unii Europejskiej lub 
szybkiego spadku udziału rynkowego UE 
w danym sektorze, lub przenoszenia 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich, która wymaga następnie 
restrukturyzacji opartej na potrzebach 
ekologicznych, skutkiem czego jest:

Or. en

Poprawka 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 500 zwolnień w okresie 9 
miesięcy, szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach w dziale według 
klasyfikacji NACE 2, w jednym regionie 
lub dwóch sąsiadujących regionach na 
poziomie NUTS II, lub

b) co najmniej 500 zwolnień w okresie 12 
miesięcy, szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach w dziale według 
klasyfikacji NACE 2, lub więcej, pod 
warunkiem, że ma to miejsce w tej samej 
gałęzi produkcji, jednym regionie lub 
dwóch sąsiadujących regionach na 
poziomie NUTS II, lub

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka ta umożliwia skorzystanie z funduszu wielu sektom pracowników różnych 
przedsiębiorstw (w większości mikroprzedsiębiorstw lub MŚP) tej samej gałęzi produkcji, 
które mogą zostać przydzielone jednemu lub wielu działom klasyfikacji NACE 2.

Poprawka 11
Iosif Matula

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 500 zwolnień w okresie 9 
miesięcy, szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach w dziale według 
klasyfikacji NACE 2, w jednym regionie 
lub dwóch sąsiadujących regionach na 
poziomie NUTS II, lub

(b) co najmniej 500 zwolnień w okresie 9 
miesięcy, szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach w dziale według 
klasyfikacji NACE 2, w jednym regionie 
lub dwóch sąsiadujących regionach tego 
samego państwa członkowskiego lub 
sąsiednich państw członkowskich na 
poziomie NUTS II, lub

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby regiony zachowały spójność na szczeblu wspólnotowym, a nie tylko na 
szczeblu krajowym. Ważne jest, aby EFG miał zastosowanie, jeżeli w sąsiadujących ze sobą 
regionach występuje wysoki poziom bezrobocia w tym samym sektorze.

Poprawka 12
Iosif Matula

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) organy lokalne wspierają jednocześnie 
prowadzenie nadzoru i kampanii 
informacyjnych w celu znalezienia 
nowych możliwości zatrudnienia i zmiany 
kwalifikacji zgodnie ze specyficznymi 
potrzebami każdego regionu.

Or. en

Uzasadnienie

Nadal ważne jest, aby prowadzić stały nadzór liczby zwolnień oraz próbować określić nowe 
możliwości w dziedzinie zatrudnienia na szczeblu regionalnym.
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Poprawka 13
Monica Giuntini

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów obliczenia liczby zwolnień, o 
której mowa w ust. 1) lit. a), b) i c), 
zwolnienie może zostać uwzględnione albo 
z chwilą wypowiedzenia przez pracodawcę 
zawartej ze zwalnianym pracownikiem 
umowy o pracę, albo z chwilą 
rzeczywistego rozwiązania umowy o pracę 
przed jej wygaśnięciem z przyczyn 
niezwiązanych z danym pracownikiem. W 
każdym przypadku należy wybrać jedną z 
tych opcji i określić ją we wniosku.”

Do celów obliczenia liczby zwolnień z 
powodu zmian strukturalnych, o której 
mowa w ust. 1) lit. a), b) i c), zwolnienie z 
powodu zmian strukturalnych może zostać 
uwzględnione albo z chwilą 
wypowiedzenia przez pracodawcę zawartej 
ze zwalnianym pracownikiem umowy o 
pracę, albo z chwilą rzeczywistego 
rozwiązania umowy o pracę przed jej 
wygaśnięciem z przyczyn niezwiązanych z 
danym pracownikiem. W każdym 
przypadku należy wybrać jedną z tych 
opcji i określić ją we wniosku.”

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu łatwiejsze korzystanie z funduszu. Określenie „z powodu zmian 
strukturalnych” umożliwia korzystanie z funduszu również w przypadku kategorii 
pracowników, które w ramach szczególnych przepisów krajowych nie mogłyby korzystać 
z pomocy, jak miało to miejsce dawniej.

Poprawka 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy Komisji, w ramach limitu 
0,35 % maksymalnej kwoty EFG 
przewidzianej na dany rok, EFG może być 
wykorzystany do finansowania 

1. Z inicjatywy Komisji, w ramach limitu 
0,15% maksymalnej kwoty EFG 
przewidzianej na dany rok, EFG może być 
wykorzystany do finansowania 
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przygotowania, monitorowania, informacji, 
tworzenia bazy wiedzy istotnej dla 
działania EFG, wsparcia administracyjnego 
i technicznego, audytu, kontroli i działań 
związanych z oceną, niezbędnych do 
wdrażania niniejszego rozporządzenia. 

przygotowania, monitorowania, informacji, 
tworzenia bazy wiedzy istotnej dla 
działania EFG, wsparcia administracyjnego 
i technicznego, audytu, kontroli i działań 
związanych z oceną, niezbędnych do 
wdrażania niniejszego rozporządzenia. 

Or. pt

Poprawka 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 5 ust. 5, 
uwzględniając w szczególności liczbę 
pracowników potrzebujących wsparcia, 
proponowane działania i szacunkowe 
koszty, ocenia i proponuje w możliwie 
najkrótszym terminie kwotę wkładu 
finansowego, jeżeli taki istnieje, który 
może zostać przyznany w granicach 
dostępnych środków. Kwota ta nie może 
przekraczać 75 % łącznych szacunkowych 
kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. 
d).”

„1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 5 ust. 5, 
uwzględniając w szczególności liczbę 
pracowników potrzebujących wsparcia, 
proponowane działania i szacunkowe 
koszty, ocenia i proponuje w możliwie 
najkrótszym terminie kwotę wkładu 
finansowego, jeżeli taki istnieje, który 
może zostać przyznany w granicach 
dostępnych środków. Kwota ta nie może 
przekraczać 85% łącznych szacunkowych 
kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. 
d).”

Or. pt
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Uzasadnienie

Wobec trudności z pokrywaniem kosztów związanych z działaniami i środkami wspierania 
pracowników, jakie napotyka wiele państw członkowskich, należy zwiększyć stopę 
współfinansowania wspólnotowego.

Poprawka 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Artykuł 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Maksymalna kwota wydatków w 
ramach EFG zostaje zwiększona do 1 000 
000 000 euro rocznie według obecnych 
cen. ”

Or. pt

Poprawka 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2. Państwa członkowskie realizują 
wszystkie kwalifikowalne działania ujęte w 
skoordynowanym pakiecie 
zindywidualizowanych usług w ciągu 24 
miesięcy od dnia przedłożenia wniosku, 
zgodnie z art. 5.”

„2. Państwa członkowskie realizują 
wszystkie kwalifikowalne działania ujęte w 
skoordynowanym pakiecie 
zindywidualizowanych usług w ciągu 30 
miesięcy od dnia przedłożenia wniosku, 
zgodnie z art. 5.”

Or. pt
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Uzasadnienie

Aby lepiej i skuteczniej zrealizować działania i środki związane z każdym wnioskiem, należy 
przedłużyć termin ich składania do 30 miesięcy. 

Poprawka 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006
Artykuł 20 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

7. W art. 20 po akapicie pierwszym dodaje 
się nowy akapit w brzmieniu:

„Na wniosek Komisji Parlament 
Europejski i Rada mogą dokonać 
przeglądu niniejszego rozporządzenia, 
włącznie z tymczasowym odstępstwem 
przewidzianym w art. 1 ust. 1a.”

skreślony

Or. pt

Uzasadnienie

Wniosek Komisji przewiduje możliwość późniejszego przeglądu kryteriów interwencji 
w ramach funduszu, tak aby umożliwić stałe wspieranie pracowników dotkniętych kryzysem 
gospodarczym lub finansowym. Celem poprawki jest włączenie tego środka do funduszu, 
unikając tym samym konieczności późniejszych zmian. Jest to konieczne ze względu na 
spodziewany wzrost bezrobocia w Unii oraz zbyt surowe kryteria dotyczące funduszu. 
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