
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: pomoc 
techniczna z inicjatywy Komisji 

P7_TA(2011)0371 

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/2011/000 TA 2011 - pomoc 

techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2011)0358 – C7-0167/2011 – 2011/2130(BUD)) 

(2013/C 51 E/48) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0358 – 
C7–0167/2011), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 ) 
(PMI z dnia 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 (A7-0270/2011), 

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 Komisja uruchamia EFG zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w rozporzą
dzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 3 ), a także zgodnie 
z przepisami wykonawczymi mającymi zastosowanie do tej formy wykonywania budżetu, 

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 należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w odnie
sieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,
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D. mając na uwadze, że z inicjatywy Komisji można co roku udostępnić maksymalnie 0,35 % rocznej 
kwoty EFG na pomoc techniczną w celu finansowania monitorowania, informacji, wsparcia administ
racyjnego i technicznego, audytu, kontroli i działań związanych z oceną niezbędnych do wdrożenia 
rozporządzenia w sprawie EFG, jak określono w jego art. 8 ust. 1, w tym dostarczania informacji 
i wytycznych państwom członkowskim w zakresie wykorzystywania, monitorowania i oceny EFG oraz 
informowania europejskich i krajowych partnerów społecznych o wykorzystaniu EFG (art. 8 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie EFG), 

E. mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 ust. 2 („Informacja i upowszechnianie”) rozporządzenia w sprawie 
EFG Komisja tworzy stronę internetową dostępną we wszystkich językach, udostępniającą informacje 
o wnioskach i podkreślającą rolę władzy budżetowej, 

F. mając na uwadze, że w oparciu o te artykuły Komisja złożyła wniosek o uruchomienie EFG w celu 
zaspokojenia potrzeb administracyjnych związanych z monitorowaniem EFG i informowaniem o jego 
stosowaniu, utworzeniem bazy wiedzy, która umożliwi sprawniejsze rozpatrywanie wniosków, wspar
ciem administracyjnym i technicznym, wymianą skutecznych praktyk między państwami członkow
skimi oraz śródokresową oceną EFG, 

G. mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporzą
dzeniu w sprawie EFG, 

1. zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy prze
pisów proceduralnych i budżetowych celem szybszego uruchamiania EFG; docenia w związku z tym 
wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji ulep
szoną procedurę, mającą na celu przedstawianie władzy budżetowej oceny Komisji dotyczącej kwalifiko
walności wniosku EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie funduszu; ma nadzieję, że dalsze ulep
szenia procedury zostaną zrealizowane w ramach nadchodzącego przeglądu EFG i że zwiększy się skutecz
ność, przejrzystość i widoczność EFG; 

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w następstwie ponawianych wniosków PE po raz pierwszy 
w budżecie na rok 2011 zapisano środki na płatności w wys. 47 608 950 EUR w linii budżetowej EFG 
04 05 01; przypomina, że EFG został stworzony jako osobny specjalny instrument z własnymi celami 
i terminami 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 co mogłoby być szkodliwe dla realizacji 
różnorodnych celów politycznych; 

3. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej 
decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

5. 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 pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny 
budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (EGF/2011/000 TA 2011 – pomoc 

techniczna z inicjatywy Komisji) 

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2011/658/UE.)
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Środa, 14 września 2011 r.
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