
Artykuł 2 

Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

Przewodniczący 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: 
IRL/Waterford Crystal 

P7_TA(2010)0198 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2010 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(2010)0196 – C7-0116/2010 – 

2010/2067(BUD)) 

(2011/C 236 E/33) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0196 – 
C7-0116/2010), 

— uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 ) 
(porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.), 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 (A7-0181/2010), 

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

B. mając na uwadze, że zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 
1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim 
skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, 

C. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych 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 uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w odniesieniu do 
przyjęcia decyzji o uruchomieniu Funduszu,
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D. mając na uwadze, że Irlandia zwróciła się o pomoc w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie 
Waterford Crystal oraz u jego trzech dostawców (Thomas Fennell Engineering Ltd, RPS Engineering 
Services, Abbey Electric) działających w sektorze kryształów ( 1 ); 

E. mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane 
w rozporządzeniu w sprawie EFG, 

1. zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków mających na celu przyspie
szenie uruchomienia EFG; 

2. przypomina, że instytucje zobowiązane są do zagwarantowania sprawnego i szybkiego procesu przy
jęcia decyzji w sprawie uruchomienia EFG, zapewniając jednorazowe, ograniczone w czasie wsparcie mające 
na celu pomoc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu finansowego 
i gospodarczego; podkreśla rolę, jaką może odegrać EFG w powrocie zwolnionych pracowników na 
rynek pracy; 

3. podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG, należy zapewnić, że EFG wspiera 
powrót na rynek pracy zwolnionych indywidualnych pracowników; ponownie podkreśla, że wsparcie 
EFG nie zastępuje działań, za podjęcie których –na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – 
odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów; 

4. zwraca uwagę, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które 
mają być finansowane z EFG, obejmują szczegółowe dane na temat jego komplementarności z działaniami 
finansowanymi z funduszy strukturalnych; ponawia wezwanie do Komisji do przedstawienia analizy porów
nawczej tych danych również w sprawozdaniach rocznych EFG; 

5. przypomina Komisji, aby w kontekście uruchomienia EFG nie dokonywać systematycznych przesunięć 
środków na płatności z EFS, ponieważ EFG został utworzony jako samodzielny instrument specjalny 
z własnymi celami i terminami; 

6. przypomina, że należy dokonać oceny funkcjonowania i wartości dodanej EFG w kontekście ogólnej 
oceny programów i różnych innych instrumentów utworzonych na mocy porozumienia międzyinstytucjo
nalnego z dnia 17 maja 2006 r., w ramach procedury przeglądu śródokresowego wieloletnich ram finan
sowych na lata 2007–2013; 

7. z zadowoleniem przyjmuje nowy format wniosku Komisji, który przedstawia w uzasadnieniu jasne 
i szczegółowe informacje na temat wniosku, analizuje kryteria kwalifikowalności i tłumaczy, dlaczego 
doszło do zatwierdzenia wniosku, co jest zgodne z żądaniami Parlamentu; 

8. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji; 

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

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

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 

w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatko
wego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego 
handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek 
pracy. 

(2) Zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 1 maja 2009 r. 
i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem 
światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. 

(3) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić EFG w ramach 
rocznego pułapu w wysokości 500 mln EUR. 

(4) W dniu 7 sierpnia 2009 r. Irlandia złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze 
zwolnieniami w przedsiębiorstwie Waterford Crystal i u trzech jego dostawców lub producentów 
stanowiących dalsze ogniwo dostaw, uzupełniając go o dodatkowe informacje do dnia 3 listopada 
2009 r. Wniosek jest zgodny z wymogami określania wkładów finansowych zawartymi w art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja wnosi zatem o uruchomienie kwoty 2 570 853 EUR. 

(5) Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla powyższego wniosku 
złożonego przez Irlandię. 

PRZYJĘŁY NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W ramach ogólnego budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 uruchamia się środki 
z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę 2 570 853 EUR 
w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.
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Artykuł 2 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

Przewodniczący 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: ES/Castilla 
- La Mancha 

P7_TA(2010)0199 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2010 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(2010)0205 – C7-0117/2010 – 

2010/2068(BUD)) 

(2011/C 236 E/34) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0205 – 
C7-0117/2010), 

— uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 ) 
(porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.), 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 (A7-0179/2010), 

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

B. mając na uwadze, że zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 
1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim 
skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, 

C. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna 
i powinno się jej udzielać możliwie 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 uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. 
w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,
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