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Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: AT/Styria
i Dolna Austria z Austrii
P7_TA(2011)0370
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2011 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 (wniosek EGF/2010/007 AT/Steiermark
i Niederösterreich z Austrii) (COM(2011)0340 – C7-0159/2011 – 2011/2124(BUD))
(2013/C 51 E/47)
Parlament Europejski,
— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0340 – C70159/2011),
— uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją porozumienie międzyinsty
tucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finan
sami (1) (PMI z 17 maja 2006 r.), 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) (rozporządzenie w sprawie
EFG),
— uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 28 PMI z dnia 17 maja 2006 r.,
— uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,
— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0277/2011),
A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe
w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian struk
turalnych 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 1 maja
2009 r. i obejmuje pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem świa
towego 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 sprawie przy
jęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

D. mając na uwadze, że Austria zwróciła się o wsparcie w związku z redukcją 1 180 miejsc pracy (z czego
356 ma otrzymać wsparcie) w 54 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 24 według
klasyfikacji NACE rev. 2 („Produkcja metali”) w austriackich regionach - według klasyfikacji NUTS II Steiermark (Styria, AT22) i Niederösterreich (Dolna Austria, AT12),
(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
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E.

mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikujące przewidziane w rozporządzeniu
w sprawie EFG,

1.
zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków zmierzających do poprawy
przepisów proceduralnych i budżetowych celem szybszego uruchamiania EFG; w związku z tym docenia
wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji ulep
szoną procedurę mającą na celu przedstawianie władzy budżetowej oceny Komisji dotyczącej kwalifikowal
ności wniosku EFG równocześnie z wnioskiem o jego uruchomienie; wyraża nadzieję, że dalsze ulepszenia
procedury zostaną zrealizowane w ramach nadchodzącego przeglądu EFG oraz że zostanie osiągnięta
większa skuteczność, przejrzystość i widoczność EFG;
2.
przypomina, że instytucje zobowiązane są do zagwarantowania sprawnej i szybkiej procedury przyj
mowania decyzji w sprawie uruchomienia EFG, zapewniając jednorazowe, ograniczone w czasie indywi
dualne wsparcie mające na celu pomoc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu
finansowego i gospodarczego; podkreśla rolę, jaką może odegrać EFG w powrocie zwolnionych pracow
ników na rynek pracy;
3.
podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG, należy zadbać o to, aby EFG wspierał
powrót na rynek pracy zwolnionych indywidualnych pracowników; ponadto podkreśla, że działania finan
sowane ze środków EFG powinny prowadzić do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że
wsparcie EFG nie zastępuje działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbioro
wych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;
4.
stwierdza, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają
być finansowane z EFG, obejmują dane na temat jego komplementarności z działaniami finansowanymi
z funduszy strukturalnych; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych
również w sprawozdaniach rocznych;
5.
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w następstwie ponawianych wniosków PE po raz pierwszy
w budżecie na rok 2011 uwidocznione są środki w wys. 47 608 950 EUR w linii budżetowej EFG 040501;
przypomina, że EFG został stworzony jako osobny specjalny instrument posiadający własne cele i terminy
i że w związku z tym ma prawo do własnych środków, co pozwoli uniknąć przesuwania z innych linii
budżetowych, jak to miało miejsce w przeszłości i mogło być szkodliwe dla realizacji różnorodnych celów
politycznych;
6.

zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

7.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej
decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
8.
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, 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 (wniosek EGF/2010/007 AT/Steiermark
i Niederösterreich z Austrii)
(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2011/652/UE.)

