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Amendement  97 

Marian Harkin 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0445/2018 

Maria Arena 

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) 

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De Commissie onderstreept het 

blijvende belang van de rol van het EFG 

als een flexibel fonds om werknemers die 

bij grootschalige herstructureringen hun 

baan verliezen, te ondersteunen en te 

helpen zo snel mogelijk een nieuwe baan te 

vinden. De Unie moet specifieke, 

eenmalige steun blijven verlenen om 

werknemers in door een ernstige 

economische ontwrichting getroffen 

regio's, bedrijfstakken, gebieden of 

arbeidsmarkten te helpen bij hun terugkeer 

op de arbeidsmarkt. Gezien de 

wisselwerking tussen en de wederzijdse 

effecten van open handel, technologische 

veranderingen of andere factoren, zoals de 

overgang naar een koolstofarme economie, 

en aangezien het bijgevolg steeds 

moeilijker wordt om een specifieke factor 

aan te wijzen die leidt tot ontslagen, moet 

de beschikbaarstelling van middelen uit het 

EFG in de toekomst niet enkel gebaseerd 

zijn op de ingrijpende gevolgen van een 

herstructurering. Gezien het doel van het 

EFG, namelijk steun te verlenen in 

spoedeisende situaties en onverwachte 

omstandigheden, waarmee het een 

aanvulling is op de meer anticipatieve 

bijstand van het ESF+, moet het een 

flexibel en speciaal instrument buiten de 

maxima van het meerjarig financieel kader 

(13) De Commissie onderstreept het 

blijvende belang van de rol van het EFG 

als een flexibel fonds om werknemers die 

bij grootschalige herstructureringen hun 

baan verliezen, te ondersteunen en te 

helpen zo snel mogelijk een nieuwe baan te 

vinden. De Unie moet specifieke, 

eenmalige steun blijven verlenen om 

werknemers in door een ernstige 

economische ontwrichting getroffen 

regio's, bedrijfstakken, gebieden of 

arbeidsmarkten te helpen bij hun terugkeer 

op de arbeidsmarkt. Gezien de 

wisselwerking tussen en de wederzijdse 

effecten van open handel, technologische 

veranderingen of andere factoren, zoals de 

terugtrekking van het Verenigd 

Koninkrijk uit de Europese Unie of de 

overgang naar een koolstofarme economie, 

en aangezien het bijgevolg steeds 

moeilijker wordt om een specifieke factor 

aan te wijzen die leidt tot ontslagen, moet 

de beschikbaarstelling van middelen uit het 

EFG in de toekomst niet enkel gebaseerd 

zijn op de ingrijpende gevolgen van een 

herstructurering. Gezien het doel van het 

EFG, namelijk steun te verlenen in 

spoedeisende situaties en onverwachte 

omstandigheden, waarmee het een 

aanvulling is op de meer anticipatieve 

bijstand van het ESF+, moet het een 
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blijven, zoals in de mededeling van de 

Commissie "Een moderne begroting voor 

een Unie die ons beschermt, sterker maakt, 

en verdedigt: Het meerjarig financieel 

kader 2021-2027" en de bijlage27 erbij is 

vermeld. 

flexibel en speciaal instrument buiten de 

maxima van het meerjarig financieel kader 

blijven, zoals in de mededeling van de 

Commissie "Een moderne begroting voor 

een Unie die ons beschermt, sterker maakt, 

en verdedigt: Het meerjarig financieel 

kader 2021-2027" en de bijlage27 erbij is 

vermeld. 

27 SWD(2018) 171 final van de Commissie 

en de bijlage erbij (COM(2018) 321 final). 

27 SWD(2018) 171 final van de Commissie 

en de bijlage erbij (COM(2018) 321 final). 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0445/98 

Amendement  98 

Marian Harkin 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0445/2018 

Maria Arena 

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) 

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De specifieke doelstelling van het 

EFG is steun te verlenen in geval van 

onverwachte grote herstructureringen, met 

name wanneer die zijn veroorzaakt door 

uitdagingen die verband houden met de 

globalisering, zoals veranderingen in de 

wereldhandelspatronen, handelsgeschillen, 

financiële of economische crises, de 

overgang naar een koolstofarme economie 

of als gevolg van de digitalisering of 

automatisering. Bijzondere nadruk wordt 

gelegd op maatregelen die de meest 

kansarme groepen helpen. 

2. De specifieke doelstelling van het 

EFG is steun te verlenen in geval van 

onverwachte grote herstructureringen, met 

name wanneer die zijn veroorzaakt door 

uitdagingen die verband houden met de 

globalisering, zoals veranderingen in de 

wereldhandelspatronen, handelsgeschillen, 

financiële of economische crises, de 

terugtrekking van het Verenigd 

Koninkrijk uit de Europese Unie, de 

overgang naar een koolstofarme economie 

of als gevolg van de digitalisering of 

automatisering. Bijzondere nadruk wordt 

gelegd op maatregelen die de meest 

kansarme groepen helpen. 

Or. en 

 

 


