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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Jak wskazała Komisja Rozwoju w swojej opinii z 2006 r., globalizacja działalności 
gospodarczej i handlowej przyniosła rynkowi europejskiemu niezliczone korzyści w zakresie 
możliwości wyboru, konkurencyjnych cen, innowacji technologicznych i stopniowego 
przechodzenia od społeczeństwa postindustrialnego do początkowego stadium społeczeństwa 
opartego na wiedzy. Ta korzystna zmiana ma jednak swoją cenę – wysoki stopień płynności 
oraz niepewność na rynku pracy, które powodują koncentrację znacznych stref bezrobocia 
w uprzednio wysoce produktywnych centrach i regionach przemysłowych. Zjawiskiem 
towarzyszącym jest też stały trend kurczenia się relatywnego majątku pracowników, ponieważ
przedsiębiorstwa przenoszą działalność gospodarczą do regionów oferujących niższe koszty 
pracy i ulgi podatkowe lub innego rodzaju zachęty.  Samo zjawisko przenoszenia działalności 
gospodarczej nie jest nowe. Jednak dopiero jego przejście ze skali krajowej lub mi
ędzyregionalnej do skali globalnej skłoniło Komisję Europejską do zaproponowania 
utworzenia Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji, udzielającego ograniczonej 
pomocy finansowej pracownikom, którzy właśnie z powodu przeniesienia działalności 
gospodarczej stracili pracę.

Jak wyjaśnia Komisja Europejska w uzasadnieniu do wniosku, bezprecedensowy kryzys 
finansowy i spowolnienie gospodarcze, które uderzają w światową gospodarkę w mniejszym 
lub większym stopniu od 2007 roku, „będą powodować masowe zwolnienia”.

Jeżeli zatem Europejski fundusz dostosowania do globalizacji ma być skutecznym narzędziem 
łagodzącym skutki kryzysu, należy zwiększyć przysługujące mu środki finansowe oraz stworzy
ć celową linię budżetową w ramach odpowiedniej pozycji budżetowej.

Komisja podkreśla, że podstawowym założeniem funduszu dostosowania do globalizacji jest 
wykazanie solidarności wobec pracowników, którzy utracili pracę z powodu problemów 
gospodarczych spowodowanych wydarzeniami w skali globalnej. Użycie funduszu w innych 
sytuacjach poważnie zagroziłoby zasadom rynku wewnętrznego, który wyklucza czysto wewn
ątrzwspólnotowe uregulowania sytuacji. 

Wniosek Komisji ma bardzo techniczny charakter i poprzedziły go szczegółowe konsultacje 
z ekspertami, partnerami społecznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami z państw cz
łonkowskich, prowadzone w 2008 r. 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej szczególnie przychylnie odnosi się do niektórych 
zaproponowanych zmian do rozporządzenia w sprawie Europejskiego funduszu dostosowania 
do globalizacji, takich jak przyspieszenie i poprawa dostępu do funduszy, obniżenie progu 
masowych zwolnień z 1000 do 500, objęcie funduszem pracowników kwalifikujących się do 
pomocy z EFG, ale zwolnionych zanim rozpoczął się okres referencyjny, jak i przedłużenie 
okresu stosowania EFG z 12 do 24 miesięcy.

Skuteczność tego instrumentu zależeć będzie od jego stosowania, a ust. 2a) zmienionego art. 5 
jest w tej sprawie kluczowy, gdyż ustanawia zasady oraz konieczność wykazania związku 
przyczynowo-skutkowego pomiędzy danymi zwolnieniami a ważnymi zmianami strukturalnymi 
w światowych trendach lub kryzysem finansowym i gospodarczym. Konieczność wykazania 
tego jest konieczna, by rozróżnić wydarzenia nieprzewidywalne od tych, które bezsprzecznie s
ą wynikiem złego zarządzania lub niekonkurencyjnych działań pracodawcy. Wykazanie 
rzeczonego związku przyczynowo-skutkowego z pewnością nie będzie łatwe i może dać mo
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żliwość zgłaszania nieuzasadnionych roszczeń. Dlatego też sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej w pełni popiera przepisy nowego art. 8, który w pewnych ograniczonych 
okolicznościach pozwala na użycie EFG w celu sfinansowania przygotowań, monitoringu, 
pomocy technicznej, audytu i kontroli.

W swojej opinii z 2006 r. Komisja Rozwoju Regionalnego zaproponowała, by w art. 2b) okres 
referencyjny, w którym następuje minimalna liczba zwolnień, został przedłużony do 12 miesi
ęcy. Jasne jest, że skutki globalizacji, zwłaszcza te wynikające ze spowolnienia gospodarczego, 
nie są zauważalne tak szybko w strukturze przemysłowej lub w lokalnej gospodarce. 
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej przedkłada zatem ponownie rzeczoną poprawkę, 
przekonana o tym, że w kontekście proponowanego przedłużenia jest ona uzasadniona. 

Komisja proponuje dodanie nowego akapitu do art. 20, ustanawiającego możliwość dokonania 
przez Parlament Europejski i Radę przeglądu rozporządzenia, w tym przepisów w sprawie 
tymczasowych odstępstw na podstawie wniosku Komisji. Sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej jest zdania, że taki przegląd musi mieć miejsce, w związku z czym proponuje 
odpowiednią zmianę tego artykułu.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie 1927/2006
Artykuł 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 wed
ług klasyfikacji NACE 2, w jednym regionie 
lub dwóch sąsiadujących regionach na 
poziomie NUTS II, lub

Or. en

Uzasadnienie

Reperkusje –  opisane w akapicie wprowadzającym do art. 2 – jakie pociąga za sobą
globalizacja dla pracowników przedsiębiorstw dotkniętych nią są bardzo często rozłożone 
w czasie i w związku z tym niemożliwe do ocenienia w tak krótkim terminie, jakim jest okres 
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9 miesięcy. Jeżeli okres ten zostałby wydłużony do 12 miesięcy, reperkusje mogłyby zostać
odpowiednio lepiej ocenione.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie 1927/2006
Artykuł 20 – nowy akapit

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2011 r. 
Komisja przedstawia ocenę oddziaływania 
i skuteczności przepisów w sprawie 
tymczasowych odstępstw, przewidzianych 
w art. 1 ust. 1a, wraz z wnioskiem 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz
ącym przeglądu tego rozporządzenia”

Or. en

Uzasadnienie

W takich wyjątkowych okolicznościach Komisja Europejska ma obowiązek dokonania 
ogólnoeuropejskiej dogłębnej oceny skutków przyjętych odstępstw tymczasowych; jest to też
dobra okazja dla Parlamentu by przeprowadzić przegląd tego aktu prawnego.
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