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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In zijn resoluties van 14 maart 
2018 en 30 mei 2018 over het meerjarig 
financieel kader (MFK) voor de periode 
2021-2027 heeft het Europees Parlement 
gewezen op het belang van de horizontale 
beginselen die ten grondslag moeten 
liggen aan het MFK 2021-2027 en al het 
daarmee verband houdende beleid van de 
EU. Het Parlement herhaalde in verband 
daarmee zijn standpunt dat de Unie haar 
engagement moet nakomen om een 
voortrekkersrol te vervullen met 
betrekking tot de uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN (SDG's), en betreurde het dat in de 
voorstellen over het MFK een duidelijk en 
zichtbaar engagement in die zin ontbrak. 
Het Parlement drong daarom aan op de 
integratie van de SDG's in alle EU-beleid 
en -initiatieven van het volgende MFK. 
Voorts benadrukte het Parlement dat de 
uitbanning van discriminatie van 
essentieel belang is opdat de Unie haar 
toezeggingen met het oog op een inclusief 
Europa nakomt. Daarom vroeg het om 
toezeggingen inzake 
gendermainstreaming en gendergelijkheid 
deel te laten uitmaken van alle 
beleidsmaatregelen en initiatieven van de 
Unie tijdens het volgende MFK. Het 
Parlement onderstreepte in zijn standpunt 
dat op grond van de Overeenkomst van 
Parijs de klimaatgerelateerde horizontale 
uitgaven aanzienlijk moeten worden 
opgetrokken ten opzichte van die in het 
huidige MFK en zo spoedig mogelijk en 
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uiterlijk in 2027 op 30 % moeten liggen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In zijn resolutie van 30 mei 
2018 over het meerjarig financieel kader 
en eigen middelen herhaalde het 
Parlement zijn krachtige standpunt met 
betrekking tot het vereiste niveau van 
financiering voor essentiële 
beleidsmaatregelen van de Unie in het 
MFK 2021-2027, om ervoor te zorgen dat 
de taak hiervan kan worden uitgevoerd en 
de doelstellingen ervan kunnen worden 
gerealiseerd. Het benadrukte in het 
bijzonder het verzoek om de specifieke 
MFK-financiering voor kmo's en de 
aanpak van de jeugdwerkloosheid te 
verdubbelen, was ingenomen met diverse 
voorstellen ter verbetering van de huidige 
bepalingen, met name de verhoogde 
toewijzingen voor speciale instrumenten, 
en verklaarde voornemens te zijn indien 
nodig over aanvullende verbeteringen te 
onderhandelen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Ontslagen werknemers en 
zelfstandigen die hun werkzaamheden 
hebben beëindigd, moeten, ongeacht hun 
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op 
voet van gelijkheid toegang hebben tot het 
EFG. Daarom moeten zowel ontslagen 
werknemers als zelfstandigen die hun 
werkzaamheden hebben beëindigd, als 
mogelijke EFG-begunstigden in de zin van 

(18) Ontslagen werknemers en 
zelfstandigen die hun werkzaamheden 
hebben beëindigd, moeten, ongeacht hun 
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op 
voet van gelijkheid toegang hebben tot het 
EFG. Daarom moeten zowel ontslagen 
werknemers als zelfstandigen die hun 
werkzaamheden hebben beëindigd, 
inclusief eigenaren/managers van micro-
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deze verordening worden beschouwd. en kleine ondernemingen, als mogelijke 
EFG-begunstigden in de zin van deze 
verordening worden beschouwd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op een doeltreffende 
en snelle ondersteuning van de 
begunstigden moeten de lidstaten alles in 
het werk stellen om volledige aanvragen 
voor een financiële bijdrage uit het EFG in 
te dienen. Indien de Commissie om 
aanvullende informatie verzoekt voor de 
beoordeling van een aanvraag, moet het 
verstrekken van aanvullende informatie 
worden beperkt in de tijd.

(22) Met het oog op een doeltreffende 
en snelle ondersteuning van de 
begunstigden moeten de lidstaten alles in 
het werk stellen om volledige aanvragen 
voor een financiële bijdrage uit het EFG in 
te dienen. Indien de Commissie om 
aanvullende informatie verzoekt voor de 
beoordeling van een aanvraag, moet het 
verstrekken van aanvullende informatie 
worden beperkt in de tijd. Het is belangrijk 
dat de lidstaten en de Commissie nauw 
samenwerken met het oog op de naleving 
van de in deze verordening vastgestelde 
termijnen voor de behandeling van 
aanvragen voor een financiële bijdrage 
uit het EFG.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Om te voorzien in de 
behoeften die zich met name de eerste 
maanden van ieder jaar voordoen, 
wanneer er bijzonder weinig 
mogelijkheden zijn om bedragen over te 
schrijven uit andere begrotingslijnen, 
moet tijdens de jaarlijkse 
begrotingsprocedure een toereikend 
bedrag aan betalingskredieten worden 
opgenomen onder de begrotingslijn van 
het EFG.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Dit programma weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de toezeggingen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en zal 
ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle 
beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd en dat het algemene streefdoel 
van 25 % van de EU-begrotingsuitgaven 
voor de ondersteuning van 
klimaatdoelstellingen wordt bereikt. 
Relevante acties zullen in kaart worden 
gebracht tijdens de voorbereiding en 
uitvoering van het Fonds, en opnieuw 
worden beoordeeld in het kader van de 
evaluatie ervan.

(37) Dit programma weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de toezeggingen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en zal 
ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle 
beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd, dat gedurende de MFK-
periode 2021-2027 het algemene streefdoel 
van 25 % van de EU-begrotingsuitgaven 
voor de ondersteuning van 
klimaatdoelstellingen wordt bereikt, en dat 
zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2027, 
een streefcijfer van 30 % jaarlijks wordt 
gehaald. Relevante acties zullen in kaart 
worden gebracht tijdens de voorbereiding 
en uitvoering van het Fonds, en opnieuw 
worden beoordeeld in het kader van de 
evaluatie ervan.

Motivering

Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 14 maart 2018 over het volgende MFK: 
voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode 
na 2020 (2017/2052(INI)) erop aangedrongen dat de klimaatgerelateerde EU-
begrotingsuitgaven zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2027 bij 30 % zouden liggen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van het 
programma is solidariteit te betonen met en 
steun te verlenen aan ontslagen 

1. De algemene doelstelling van het 
programma is solidariteit te betonen met en 
financiële steun te verlenen voor de 
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werknemers en zelfstandigen die hun 
werkzaamheden hebben beëindigd als 
gevolg van onverwachte grote 
herstructureringen, zoals bedoeld in 
artikel 5.

herintegratie op de arbeidsmarkt van
ontslagen werknemers en zelfstandigen die 
hun werkzaamheden hebben beëindigd als 
gevolg van onverwachte grote 
herstructureringen, zoals bedoeld in 
artikel 5.

Amendement 8

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 voor de 
herintegratie op de arbeidsmarkt 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.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële bijdrage uit het EFG 
blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is 
om aan de beoogde begunstigden
tijdelijke, eenmalige steun te verlenen. De
door het EFG ondersteunde maatregelen 
zijn in overeenstemming met het recht van 
de Unie en dat van de lidstaten, met 
inbegrip van de voorschriften inzake 
staatssteun.

3. De financiële bijdrage uit het EFG 
blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is 
om solidariteit te betonen met en tijdelijke, 
eenmalige steun te verlenen aan de 
beoogde begunstigden. De door het EFG 
ondersteunde maatregelen zijn in 
overeenstemming met het recht van de 
Unie en dat van de lidstaten, met inbegrip 
van de voorschriften inzake staatssteun.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten erkennen de oorsprong van en 
geven zichtbaarheid aan de financiering 
van de Unie door aan meerdere 
doelgroepen samenhangende, doeltreffende 
en doelgerichte informatie te verstrekken, 
waaronder doelgerichte informatie aan de 
beoogde begunstigden, de lokale en 
regionale autoriteiten, de sociale partners, 
de media en het grote publiek.

De lidstaten erkennen de oorsprong van en 
geven zichtbaarheid aan de financiering 
van de Unie door aan meerdere 
doelgroepen samenhangende, doeltreffende 
en doelgerichte informatie te verstrekken, 
waaronder doelgerichte informatie aan de 
beoogde begunstigden, de lokale en 
regionale autoriteiten, de sociale partners, 
de media en het grote publiek. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de Europese 
meerwaarde van de financiering wordt 
benadrukt, en ondersteunen de 
Commissie bij haar inspanningen op het 
gebied van gegevensverzameling teneinde 
de begrotingstransparantie te vergroten.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie verzorgt een online 
aanwezigheid met informatie in alle 
officiële talen van de instellingen van de 
Unie die zij regelmatig bijwerkt, voor het 
verstrekken van geactualiseerde informatie 
over het EFG, richtsnoeren voor de 
indiening van aanvragen en informatie over 
ingewilligde en afgewezen aanvragen en 
over de rol van het Europees Parlement en 
de Raad in de begrotingsprocedure.

2. De Commissie verzorgt een 
gebruiksvriendelijke online aanwezigheid 
met informatie in alle officiële talen van de 
instellingen van de Unie die zij regelmatig 
bijwerkt, voor het verstrekken van 
geactualiseerde informatie en 
uitvoeringsgegevens over het EFG sinds 
de oprichting, richtsnoeren voor de 
indiening van aanvragen en informatie over 
ingewilligde en afgewezen aanvragen en 
over de rol van het Europees Parlement en 
de Raad in de begrotingsprocedure.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als de Commissie heeft 
geconcludeerd dat aan de voorwaarden 
voor de toekenning van een financiële 
bijdrage uit het EFG is voldaan, dient zij 
een verzoek in tot overschrijving naar de 
desbetreffende begrotingsonderdelen 
overeenkomstig artikel 31 van het 
Financieel Reglement.

1. Als de Commissie heeft 
geconcludeerd dat aan de voorwaarden 
voor de toekenning van een financiële 
bijdrage uit het EFG is voldaan, dient zij 
een voorstel in tot beschikbaarstelling van 
middelen uit het EFG. Het besluit tot 
beschikbaarstelling van middelen uit het 
EFG wordt gezamenlijk door het 
Europees Parlement en de Raad genomen 
binnen een maand nadat het voorstel bij 
het Europees Parlement en de Raad is 
ingediend. De Raad besluit met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen en het Europees Parlement met 
een meerderheid van de stemmen van zijn 
leden en van drie vijfde van het aantal 
uitgebrachte stemmen.

Tegelijk met haar voorstel voor een 
besluit tot beschikbaarstelling van 
middelen uit het EFG dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad 
een voorstel tot overschrijving naar de 
betrokken begrotingsonderdelen in. 
Indien er geen eensgezindheid bestaat, 
wordt een trialoogprocedure ingeleid.

De overschrijvingen die betrekking 
hebben op het EFG worden verricht 
overeenkomstig artikel 31 van het 
Financieel Reglement.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verzoek tot overschrijving 
moet vergezeld gaan van een 
samenvatting van het onderzoek van de 
subsidiabiliteit van de aanvraag.

Schrappen
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt door middel 
van een uitvoeringshandeling een besluit 
betreffende een financiële bijdrage vast, 
dat in werking treedt op de datum waarop 
het Europees Parlement en de Raad de 
Commissie in kennis stellen van de 
goedkeuring van de 
begrotingsoverschrijving. Dit besluit 
vormt een financieringsbesluit in de zin
van artikel 110 van het Financieel 
Reglement.

3. De Commissie stelt door middel 
van een uitvoeringshandeling een besluit 
betreffende een financiële bijdrage vast, 
dat in werking treedt op de datum waarop 
het Europees Parlement en de Raad het
besluit tot beschikbaarstelling van 
middelen uit het EFG vaststellen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een voorstel voor een besluit tot 
beschikbaarstelling van middelen uit het 
EFG krachtens lid 1 omvat onder andere:

a) de overeenkomstig artikel 9, lid 4, 
uitgevoerde beoordeling en een 
samenvatting van de gegevens waarop die 
beoordeling is gebaseerd;

b) bewijs dat aan de criteria van de 
artikelen 5 en 10 werd voldaan; en

c) een onderbouwing van de 
voorgestelde bedragen.
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