
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 

P6_TA(2009)0339 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej 

i należytego zarządzania finansami (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI)) 

(2010/C 212 E/28) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2009)0150 - C6- 
0115/2009), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 ), 
a w szczególności jego pkt 28, 

— uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 
2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ( 2 ) (rozporządzenie w sprawie 
EFG), 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
(A6-0266/2009), 

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe 
w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami wynikającymi 
z najważniejszych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im ponownej 
integracji na rynku pracy, 

B. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna 
i powinno się jej udzielać tak szybko i efektywnie, jak to tylko możliwe, zgodnie ze wspólną deklaracją 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 
2008 r., a także należycie uwzględniając postanowienia Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 
17 maja 2006 r. dotyczące przyjęcia decyzji o uruchomieniu Funduszu, 

C. mając na uwadze, że Hiszpania zwróciła się o pomoc w związku z przypadkami redukcji zatrudnienia 
w przemyśle samochodowym we wspólnotach autonomicznych Kastylii-León oraz Aragonii ( 3 ) i że 
spełniła niezbędne kryteria określone w rozporządzeniu w sprawie EFG, 

D. mając na uwadze, że art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG stanowi, że maksymalnie 0,35 % 
rocznej kwoty może być wykorzystane do finansowania monitorowania, informacji, wsparcia administ
racyjnego i technicznego, audytu, kontroli i działań związanych z oceną, niezbędnych do wdrażania 
rozporządzenia w sprawie EFG, 

E. mając na uwadze, że na podstawie tego artykułu Komisja zaproponowała uruchomienie Funduszu 
w celu utworzenia strony internetowej EFG, zapewniającej informacje na temat Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji we wszystkich językach UE, wspartych publikacjami, działaniami audio
wizualnymi i siecią wymiany najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi ( 4 ), co jest 
zgodne z wolą Parlamentu Europejskiego, by podnosić świadomość obywateli w odniesieniu do działań 
UE,
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1. zwraca się do instytucji zaangażowanych w proces decyzyjny i wdrożeniowy o podjęcie niezbędnych 
kroków mających na celu przyspieszenie uruchomienia Funduszu; 

2. przypomina, że Unia Europejska powinna wykorzystać wszystkie środki w celu stawienia czoła 
konsekwencjom światowego kryzysu gospodarczego i finansowego; dostrzega w związku z tym, że Fundusz 
może odegrać kluczową rolę w powrocie zwolnionych pracowników na rynek pracy; 

3. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji mającą na celu zapewnienie obywatelom Unii Europej
skiej przejrzystej, przyjaznej dla użytkowników i aktualnej strony internetowej; 

4. podkreśla, że uruchomienie EFG w formie środków na płatności nie powinno zagrozić finansowaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego; 

5. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania decyzji wraz z przewodniczącym Rady oraz 
do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem 
Radzie i Komisji. 

( 1 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1. 
( 3 ) Sprawa EGF/2008/004 ES/Kastylia-León i Aragonia. 
( 4 ) SEC(2008)2986. 

ZAŁĄCZNIK 

ZAŁĄCZNIK DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

— uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 ), 
w szczególności jego pkt 28, 

— uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 
2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ( 2 ), a w szczególności art. 12 
ust. 3 tego rozporządzenia, 

— uwzględniając wniosek Komisji,
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a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego 
wsparcia zwolnionym pracownikom ponoszącym konsekwencje poważnych zmian w strukturze świa
towego handlu oraz udzielenia pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy. 

(2) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić Fundusz w ramach 
rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR. 

(3) W dniu 29 grudnia 2008 r. władze Hiszpanii złożyły wniosek o uruchomienie Funduszu w odniesieniu 
do zwolnień w sektorze pojazdów silnikowych. Wniosek jest zgodny z wymogami określania wkładów 
finansowych zawartymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja wnioskuje zatem 
o uruchomienie kwoty w wysokości 2 694 300 EUR. 

(4) Ponadto Komisja wnioskuje o uruchomienie z Funduszu kwoty w wysokości 690 000 EUR na pomoc 
techniczną zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. 

(5) W związku z tym należy uruchomić Fundusz, aby zapewnić wsparcie finansowe dla wniosku złożonego 
przez Hiszpanię, a także aby zaspokoić potrzebę wsparcia technicznego. 

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 należy uruchomić środki Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 3 384 300 EUR w formie środków na 
zobowiązania i środków na płatności. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Strasburgu, 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

Przewodniczący
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