
Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) 

i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.) 

1.  Strona 856, motyw 11: 

zamiast:  „(11)  Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy 
państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na beneficjentów znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, w tym na młode i starsze osoby bezrobotne oraz osoby bardziej 
zagrożone ubóstwem, (…)”, 

powinno być:  „(11)  Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy 
państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na beneficjentów znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, w tym na młode i starsze osoby bezrobotne oraz osoby zagrożone 
ubóstwem, (…)”. 

2.  Strona 856, motyw 17: 

zamiast:  „(17)  Aby wyrazić solidarność Unii z pracownikami zwolnionymi i z osobami, które zaprzestały 
prowadzenia działalności na własny rachunek, współfinansowanie powinno zostać ustalone 
na poziomie 65 % wkładu w koszt pakietu i jego realizacji.”, 

powinno być:  „(17)  Aby wyrazić solidarność Unii z pracownikami zwolnionymi i z osobami, które zaprzestały 
prowadzenia działalności na własny rachunek, współfinansowanie powinno zostać ustalone 
na poziomie 60 % wkładu w koszt pakietu i jego realizacji.”. 

3.  Strona 857, motyw 24: 

zamiast: „(…) Z uwagi na krótki okres realizacji działań EFG obowiązki sprawozdawcze powinny odzwier
ciedlać szczególny charakter interwencji tego EFG. Dlatego też niezbędne jest odstępstwo od 
rozporządzenia finansowego w zakresie obowiązków sprawozdawczych (…)”, 

powinno być: „(…) Z uwagi na krótki okres realizacji działań EFG obowiązki sprawozdawcze powinny odzwier
ciedlać szczególny charakter interwencji EFG. Dlatego też niezbędne jest odstępstwo od rozporzą
dzenia finansowego w zakresie obowiązków sprawozdawczych (…)”. 

4.  Strona 857, art. 3 lit. b): 

zamiast:  „b)  osobę prowadzącą działalność na własny rachunek, która zatrudniała najwyżej dziesięciu 
pracowników zwolnionych na mocy niniejszego rozporządzenia i której działalność ustała, o ile 
działalność ta była w sposób oczywisty zależna od danego przedsiębiorstwa określonego w art. 4 
ust. 1 lit. a) lub tego, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b), osoba prowadziła działalność na własny 
rachunek w danym sektorze”, 

powinno być:  „b)  osobę prowadzącą działalność na własny rachunek, która zatrudniała najwyżej dziesięciu 
pracowników zwolnionych w okolicznościach określonych w niniejszym rozporządzeniu i której 
działalność ustała, o ile działalność ta była w sposób oczywisty zależna od danego przedsię
biorstwa określonego w art. 4 ust. 1 lit. a) lub, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b), osoba prowadziła 
działalność na własny rachunek w danym sektorze.”. 

5.  Strona 858, art. 5 ust. 2: 

zamiast:  „2. Państwo członkowskie składające wniosek oblicza liczbę, o której mowa w ust. 1 począwszy 
od następujących dat: (…)”, 

powinno być:  „2. Państwo członkowskie składające wniosek oblicza liczbę, o której mowa w ust. 1, według 
jednej z następujących dat: (…)”. 
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6.  Strona 858, art. 6 ust. 1 lit. b): 

zamiast:  „b)  pracownicy zwolnieni i osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, 
obliczone zgodnie z art. 5, przed okresem odniesienia przewidzianym w art. 4 ust. 1 lit. a); lub”, 

powinno być:  „b)  pracownicy zwolnieni i osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, 
obliczone zgodnie z art. 5, przed okresem odniesienia przewidzianym w art. 4 ust. 1 lit. a) lub 
po tym okresie; lub”. 

7.  Strona 858, art. 6 ust. 2: 

zamiast:  „2. W drodze odstępstwa od art. 2 państwa członkowskie składające wniosek mogą, do dnia 
31 grudnia 2017 r., świadczyć zindywidualizowane usługi współfinansowane przez EFG na rzecz 
osób niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się, które w dniu złożenia wniosku nie 
przekroczyły 25 roku życia lub, w przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowi, 30 roku 
życia, w liczbie równej liczbie objętych pomocą beneficjentów (…). Wsparcie może być udzielane 
osobom niekształcącym się, niepracującym ani nieszkolącym się, które nie przekroczyły 25 roku 
życia lub, w przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowi, 30 roku życia, w tych regionach 
poziomu NUTS 2 kwalifikujących się w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.”, 

powinno być:  „2. W drodze odstępstwa od art. 2 państwa członkowskie składające wniosek mogą, do dnia 
31 grudnia 2017 r., świadczyć zindywidualizowane usługi współfinansowane przez EFG określonej 
liczbie młodych osób niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się, które w dniu złożenia 
wniosku nie przekroczyły 25 roku życia lub, w przypadku gdy państwo członkowskie tak 
postanowi, 30 roku życia, nieprzekraczającej liczby odpowiadającej liczbie objętych pomocą benefi
cjentów (…). Wsparcie może być udzielane młodym osobom niekształcącym się, niepracującym ani 
nieszkolącym się, które nie przekroczyły 25 roku życia lub, w przypadku gdy państwo członkowskie 
tak postanowi, 30 roku życia, w tych regionach poziomu NUTS 2 kwalifikujących się w ramach 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.”. 

8.  Strona 859, art. 7 ust. 1 lit. a): 

zamiast:  „a)  zindywidualizowane szkolenia umożliwiające nabywanie nowych kwalifikacji oraz zmianę 
kwalifikacji, w tym umiejętności w zakresie (…);”, 

powinno być:  „a)  zindywidualizowane szkolenia, w tym umożliwiające zmianę kwalifikacji, dotyczące 
w szczególności umiejętności w zakresie (…);”. 

9.  Strona 860, art. 8 ust. 5 lit. i): 

zamiast:  „i)  dni, w których rozpoczęto lub planuje się rozpoczęcie świadczenia zindywidualizowanych usług 
dla beneficjentów objętych pomocą oraz działań wdrażających EFG, zgodnie z art. 7 odpowiednio 
ust. 1 i 3;”, 

powinno być:  „i)  dni, w których rozpoczęto lub planuje się rozpoczęcie świadczenia zindywidualizowanych usług 
dla beneficjentów objętych pomocą oraz działań wdrażających EFG, zgodnie z art. 7 odpowiednio 
ust. 1 i 4;”. 

10.  Strona 862, art. 15 ust. 6: 

zamiast:  „6. Wniosek dotyczący decyzji o uruchomieniu EFG, o którym mowa w ust. 3 zawiera, co 
następuje: 

a)  ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 8 ust. 1c, wraz ze streszczeniem informacji, na których 
oparta jest ta ocena; 

b)  (…)”, 
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powinno być:  „6. Wniosek dotyczący decyzji o uruchomieniu EFG, o którym mowa w ust. 4, zawiera, co 
następuje: 

a)  ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 8 ust. 4, wraz ze streszczeniem informacji, na których 
oparta jest ta ocena; 

b)  (…)”.  
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