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Betreft: Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (COM(2019)0397 – 
C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

Geachte voorzitter,

Een voorstel van de Commissie tot wijziging van het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering is voor advies doorverwezen naar de Begrotingscommissie. Naar ik heb 
begrepen is het de bedoeling dat hierover begin oktober 2019 in de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken een verslag wordt aangenomen.

Dit voorstel maakt deel uit van de voorbereidingen en het noodplan die de meest ernstige 
verstoringen als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
terugtrekkingsakkoord moeten beperken. In de voorgestelde wijzigingen zal worden 
gespecificeerd dat ontslagen die voortvloeien uit de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder terugtrekkingsakkoord, onder het toepassingsgebied van het 
EFG vallen. Het voorstel van de Commissie is bedoeld om een politiek signaal af te geven dat 
het EFG doeltreffend kan reageren door steun te verlenen aan werknemers die werkloos zijn 
geworden in regio’s, bedrijfstakken, gebieden of arbeidsmarkten die zijn getroffen door een 
ernstige economische ontwrichting als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder terugtrekkingsakkoord. Het jaarlijkse maximumbedrag van het 
EFG wordt bij dit voorstel niet gewijzigd.

Ik wil benadrukken dat met het huidige voorstel duidelijk de langdurige overtuiging van het 
Parlement wordt bevestigd dat het huidige begrotingskader niet de mate van flexibiliteit biedt 
die we nodig hebben.
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De commissiecoördinatoren hebben dit voorstel beoordeeld en hebben mij verzocht u 
schriftelijk te laten weten dat deze commissie voorstander is van een wijziging van 
Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering, zoals voorgesteld door de Commissie.

Hoogachtend,

Johan Van Overtveldt 


