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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De globalisering en technologische 
veranderingen zullen de onderlinge 
verwevenheid en afhankelijkheid van de 
wereldeconomieën wellicht nog versterken. 
Herverdeling van arbeid maakt integraal en 
onvermijdelijk deel uit van een dergelijke 
economische verandering. Indien de 
voordelen van verandering op billijke wijze 
moeten worden verdeeld, is steun verlenen 
aan ontslagen werknemers en personen die 
het risico lopen te worden ontslagen van 
cruciaal belang. Het EU-kwaliteitskader 
voor anticipatie op veranderingen en 
herstructurering22 is het beleidsinstrument 
van de Unie dat het kader vaststelt voor 
beste praktijken voor anticipatie op en 
omgang met bedrijfsherstructurering. Het 
biedt een uitgebreid kader voor de wijze 
waarop de uitdagingen van economische 
aanpassing en herstructurering en de 
sociale gevolgen en de gevolgen voor de 
werkgelegenheid daarvan moeten worden 
aangepakt met adequate beleidsmiddelen. 
In het kader worden de lidstaten 
opgeroepen om op zodanige wijze gebruik 
te maken van nationale en EU-financiering 
dat de sociale gevolgen van 
herstructureringen, en met name de 
negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid, beter kunnen worden 
opgevangen. De belangrijkste instrumenten 
van de Unie om steun te verlenen aan 
getroffen werknemers zijn het ESF+, dat is 
opgezet om anticiperende bijstand te 
bieden, en het EFG, dat is opgezet om 
reactieve steun te verlenen in geval van 

(8) De globalisering en technologische 
veranderingen zullen de onderlinge 
verwevenheid en afhankelijkheid van de 
wereldeconomieën wellicht nog versterken. 
Herverdeling van arbeid maakt integraal 
deel uit van een dergelijke economische 
verandering. Indien de voordelen van 
verandering op billijke wijze moeten 
worden verdeeld, is steun verlenen aan 
ontslagen werknemers en personen die het 
risico lopen te worden ontslagen of het 
slachtoffer dreigen te worden van 
beëindiging van de werkzaamheden van 
cruciaal belang. Het EU-kwaliteitskader 
voor anticipatie op veranderingen en 
herstructurering22 is het beleidsinstrument 
van de Unie dat het kader vaststelt voor 
beste praktijken voor anticipatie op en 
omgang met bedrijfsherstructurering. Het 
biedt een uitgebreid kader voor de wijze 
waarop de uitdagingen van economische 
aanpassing en herstructurering en de 
sociale gevolgen en de gevolgen voor de 
werkgelegenheid daarvan moeten worden 
aangepakt met adequate beleidsmiddelen. 
Zonder afbreuk te doen aan de sociale 
verantwoordelijkheden van het 
bedrijfsleven, roept het de lidstaten op om 
op zodanige wijze gebruik te maken van 
nationale en EU-financiering dat de sociale 
gevolgen van herstructureringen, en met 
name de negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid, beter kunnen worden 
opgevangen. De belangrijkste instrumenten 
van de Unie om steun te verlenen aan 
getroffen werknemers zijn het ESF+, dat is 
opgezet om anticiperende bijstand te 
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onverwachte grote herstructureringen. bieden, en het EFG, dat is opgezet om 
reactieve steun te verlenen in geval van 
onverwachte grote herstructureringen.

_________________ _________________

22 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's "EU-kwaliteitskader 
voor anticipatie op veranderingen en 
herstructurering", COM(2013) 882 final 
van 13 december 2013.

22 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's "EU-kwaliteitskader 
voor anticipatie op veranderingen en 
herstructurering", COM(2013) 882 final 
van 13 december 2013.

Motivering

Gevolg gevend aan de resolutie van het Europees Parlement (P8_TA(2018)0363), heeft het 
EFG een bijdrage geleverd aan het project voor een sociaal plan voor werknemers van 
Nederlandse banken die werden ontslagen. Het is vreemd dat de banken zelf geen bijdrage 
leverden, aangezien er ook een rol is weggelegd voor de bedrijven zelf. Hoewel de banken in 
Nederland miljarden aan winst boekten, droegen ze niet bij aan een sociaal plan voor 
ontslagen bankmedewerkers.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie heeft een 
tussentijdse evaluatie van het EFG 
uitgevoerd om te beoordelen hoe en in 
welke mate de doelstellingen van het EFG 
worden bereikt. Het EFG bleek 
doeltreffend, met een hoger 
herintredingspercentage van ontslagen 
werknemers dan in de vorige 
programmeringsperiode. Uit de evaluatie is 
gebleken dat het EFG voor Europese 
meerwaarde zorgde. Dit geldt met name 
voor de volume-effecten ervan, wat 
betekent dat de EFG-steun niet alleen het 
aantal en de verscheidenheid van de 
aangeboden diensten verhoogt, maar ook 
het intensiteitsniveau ervan. Bovendien 
zijn EFG-maatregelen zeer zichtbaar en 
tonen zij de meerwaarde van EU-steun 

(12) De Commissie heeft een 
tussentijdse evaluatie van het EFG 
uitgevoerd om te beoordelen hoe en in 
welke mate de doelstellingen van het EFG 
worden bereikt. Het EFG bleek 
doeltreffend, met een hoger 
herintredingspercentage van ontslagen 
werknemers dan in de vorige 
programmeringsperiode. Uit de evaluatie is 
gebleken dat het EFG voor EU-
meerwaarde zorgde. Dit geldt met name 
voor de volume-effecten ervan, wat 
betekent dat de EFG-steun niet alleen het 
aantal en de verscheidenheid van de 
aangeboden diensten verhoogt, maar ook 
het intensiteitsniveau ervan. Bovendien 
zijn EFG-maatregelen zeer zichtbaar en 
tonen zij de meerwaarde van EU-steun 
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rechtstreeks aan het grote publiek. Er 
werden echter verschillende uitdagingen 
vastgesteld. Enerzijds werd de procedure 
voor beschikbaarstelling als overdreven 
lang beschouwd. Daarnaast hebben veel 
lidstaten melding gemaakt van problemen 
bij het opstellen van de uitgebreide 
achtergrondanalyse van de gebeurtenis die 
aanleiding gaf tot de gedwongen ontslagen. 
De belangrijkste reden die lidstaten met 
een potentieel EFG-dossier ervan 
weerhoudt een aanvraag in te dienen, zijn 
problemen op het vlak van financiële en 
institutionele capaciteit. Daarbij kan het 
louter gaan om een tekort aan 
arbeidskrachten; momenteel kunnen de 
lidstaten slechts om technische bijstand 
verzoeken wanneer zij een EFG-dossier 
uitvoeren. Aangezien gedwongen 
ontslagen onverwacht kunnen 
plaatsvinden, zou het belangrijk zijn dat de 
lidstaten in staat zijn om onmiddellijk te 
reageren en zonder vertraging een aanvraag 
kunnen indienen. Verder lijken in 
bepaalde lidstaten zwaardere 
inspanningen nodig voor het opbouwen 
van institutionele capaciteit om te zorgen 
voor een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van EFG-dossiers. De drempel 
van 500 ontslagen kreeg kritiek omdat hij 
te hoog wordt geacht, in het bijzonder in 
minder bevolkte gebieden26.

rechtstreeks aan het grote publiek. Er 
werden echter verschillende uitdagingen 
vastgesteld. In de eerste plaats zou het 
duidelijk moeten zijn dat de betrokken 
bedrijven en de lidstaten de primaire 
verantwoordelijkheid dragen voor het 
ontwikkelen van een sociaal plan voor de 
herintegratie van de betrokken 
werknemers in de arbeidsmarkt. Het EFG 
kan slechts een aanvullende rol vervullen 
en moet zich concentreren op gebieden 
waar noch de betrokken bedrijven, noch 
de nationale en regionale autoriteiten 
beschikken over de middelen voor het 
nemen van de benodigde maatregelen. 
Verder zijn vraagtekens geplaatst bij de 
EU-meerwaarde in gevallen waarin een 
bedrijf aanvankelijk nationale en EU-
subsidies ontvangt (bijvoorbeeld voor 
activiteiten op het gebied van innovatie) 
en vervolgens besluit een winstgevende 
vestiging te verplaatsen naar een andere 
lidstaat, of zelfs naar een land buiten de 
Unie, zonder verantwoordelijkheid te 
nemen voor het financieren van de 
herintegratie van de werknemers die 
worden getroffen door de sluiting van de 
vestiging, en in plaats daarvan, met name 
bij verplaatsing binnen de EU, op hun 
nieuwe vestigingsplaats opnieuw 
profiteren van subsidies van de Unie. 
Verder werd de procedure voor 
beschikbaarstelling als overdreven lang 
beschouwd. Veel lidstaten hebben melding 
gemaakt van problemen bij het opstellen 
van de uitgebreide achtergrondanalyse van 
de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de 
gedwongen ontslagen. De belangrijkste 
reden die lidstaten met een potentieel EFG-
dossier ervan weerhoudt een aanvraag in te 
dienen, zijn problemen op het vlak van 
financiële en institutionele capaciteit. 
Aangezien gedwongen ontslagen 
onverwacht kunnen plaatsvinden, zou het 
belangrijk zijn dat de lidstaten in staat zijn 
om onmiddellijk te reageren en zonder 
vertraging een aanvraag kunnen indienen. 
De drempel van 500 ontslagen kreeg 
kritiek omdat hij te hoog wordt geacht, in 
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het bijzonder in minder bevolkte 
gebieden26.

_________________ _________________

26 COM(2018) 297 final en het 
begeleidende SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final en het 
begeleidende SWD(2018) 192 final.

Motivering

- Het EFG heeft een cohesiefunctie, wat betekent dat een bijdrage uit het fonds naar de 
armste en meest getroffen gebieden moet gaan. - Het komt vaak voor dat bedrijven driemaal 
subsidie ontvangen: eenmaal als bedrijf, vervolgens wanneer ze een winstgevend 
bedrijfsonderdeel sluiten en ook nog eens wanneer ze zich vervolgens elders in de EU 
vestigen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Als blijk van de solidariteit van de 
Unie met ontslagen werknemers en 
zelfstandigen die hun werkzaamheden 
hebben beëindigd, moet het 
medefinancieringspercentage van de kosten 
van het pakket van individuele 
dienstverlening gelijk zijn aan het 
medefinancieringspercentage van het 
ESF+ in de respectieve betrokken lidstaat.

(15) Als blijk van de solidariteit van de 
Unie met ontslagen werknemers en 
zelfstandigen die hun werkzaamheden 
hebben beëindigd, moet het 
medefinancieringspercentage van de kosten 
van het pakket van individuele 
dienstverlening 70 % van de totale 
geraamde kosten zijn.

Amendement 4

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 

(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, ongeacht of zij een contract 
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werkzaamheden hebben beëindigd, als 
mogelijke EFG-begunstigden in de zin van 
deze verordening worden beschouwd.

voor bepaalde of onbepaalde duur hadden 
dan wel uitzendkracht waren, als 
zelfstandigen, met inbegrip van eigenaren-
bedrijfsleiders van micro- en kleine 
ondernemingen, die hun werkzaamheden 
hebben beëindigd, als mogelijke EFG-
begunstigden in de zin van deze 
verordening worden beschouwd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Financiële bijdragen uit het EFG 
moeten in de eerste plaats gericht zijn op 
actieve arbeidsmarktmaatregelen die een 
snelle en duurzame terugkeer van de 
begunstigden op de arbeidsmarkt beogen 
binnen of buiten de sector waar zij 
oorspronkelijk werkzaam waren. De 
maatregelen moeten de verwachte 
behoeften van de lokale of regionale 
arbeidsmarkt weerspiegelen. Waar nodig 
moet echter ook de mobiliteit van 
ontslagen werknemers worden ondersteund 
om hen te helpen elders een nieuwe baan te 
vinden. Bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan de verspreiding van 
vaardigheden die vereist zijn in het digitale 
tijdperk. Er moeten beperkingen worden 
gesteld aan het opnemen van geldelijke 
toelagen in een gecoördineerd pakket van 
individuele dienstverlening. Bedrijven 
zouden kunnen worden aangemoedigd om 
deel te nemen aan de nationale 
medefinanciering van de door het EFG 
gesteunde maatregelen.

(19) Financiële bijdragen uit het EFG 
ontheffen de betrokken bedrijven niet van 
hun sociale verantwoordelijkheid en 
moeten in de eerste plaats gericht zijn op 
actieve arbeidsmarktmaatregelen die een 
snelle en duurzame terugkeer van de 
begunstigden op de arbeidsmarkt beogen 
binnen of buiten de sector waar zij 
oorspronkelijk werkzaam waren, en 
moeten hen daarnaast stimuleren zichzelf 
werk te verschaffen, onder meer door de 
oprichting van coöperaties. De 
maatregelen moeten de verwachte 
behoeften van de lokale of regionale 
arbeidsmarkt weerspiegelen. Waar nodig 
moet echter ook de mobiliteit van 
ontslagen werknemers worden ondersteund 
om hen te helpen elders een nieuwe baan te 
vinden. Bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan de verspreiding van 
vaardigheden die vereist zijn in het digitale 
tijdperk. Er moeten beperkingen worden 
gesteld aan het opnemen van geldelijke 
toelagen in een gecoördineerd pakket van 
individuele dienstverlening. Bedrijven 
moeten worden aangemoedigd om deel te 
nemen aan de nationale medefinanciering 
van de door het EFG gesteunde 
maatregelen.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Tussen maart 2007 en 
maart 2017 heeft de Commissie uit 
21 lidstaten 148 aanvragen voor 
medefinanciering uit het EFG ontvangen, 
voor een totaal bedrag van bijna 
600 miljoen EUR om steun te verlenen 
aan 138 888 ontslagen werknemers en 
2 944 personen die geen werk hebben en 
evenmin onderwijs of een opleiding 
volgen (NEET's).

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Tussen 2007 en 2017 
hebben zeven lidstaten geen gebruik 
gemaakt van de beschikbare steun uit het 
EFG. Bijgevolg moeten alle gevallen 
worden onderzocht waarin regelgevende 
belemmeringen, belemmeringen op het 
vlak van administratieve capaciteit en 
andere obstakels deelname aan het EFG 
hebben gehinderd, en moeten 
maatregelen worden voorgesteld om deze 
belemmeringen weg te nemen.

Amendement 8

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 

(22) Met het oog op een doeltreffende 
en snelle ondersteuning van de 
begunstigden is het van belang dat de 



AD\1168951NL.docx 9/23 PE627.884v02-00

NL

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.

samenwerking tussen de lidstaten en de 
Commissie optimaal is om de termijnen 
voor het onderzoek van aanvragen voor 
een financiële bijdrage uit het EFG te 
kunnen eerbiedigen. De lidstaten moeten
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.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Conform het beginsel van goed 
financieel beheer mogen de financiële 
bijdragen uit het EFG niet in de plaats 
komen van, maar moeten zij zo mogelijk 
een aanvulling vormen op 
steunmaatregelen die voor de begunstigden 
in het kader van de fondsen van de Unie of 
in het kader van ander beleid of van andere 
programma's van de Unie beschikbaar zijn.

(24) Conform het beginsel van goed 
financieel beheer mogen de financiële 
bijdragen uit het EFG niet in de plaats 
komen van, maar moeten zij een aanvulling 
vormen op steunmaatregelen die betrokken 
bedrijven verplicht zijn te nemen in het 
kader van een sociaal plan, en 
maatregelen die nationale of regionale 
autoriteiten zelf kunnen financieren, 
alsmede steunmaatregelen die voor de 
begunstigden in het kader van de fondsen 
van de Unie of in het kader van ander 
beleid of van andere programma's van de 
Unie beschikbaar zijn. Situaties waarin 
bedrijven eerst subsidies van de Unie 
ontvangen voor hun activiteiten, 
bijvoorbeeld voor innovatie, en vervolgens 
winstgevende vestigingen sluiten, moeten 
worden vermeden. Met name in deze 
gevallen moeten bijdragen uit het EFG 
worden verstrekt op voorwaarde van 
medefinanciering door de betrokken 
bedrijven.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Om politiek toezicht door het 
Europees Parlement en voortdurend 
toezicht door de Commissie op de met de 
EFG-steunverlening behaalde resultaten 
mogelijk te maken, moeten de lidstaten een 
eindverslag indienen over de uitvoering 
van het EFG.

(31) Om politiek toezicht door het 
Europees Parlement en voortdurend 
toezicht door de Commissie op de met de 
EFG-steunverlening behaalde resultaten 
mogelijk te maken, moeten de lidstaten om 
de twee jaar een eindverslag indienen over 
de uitvoering van het EFG.

Amendement 11

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 en dat het algemene streefdoel 
van 30 % van de begrotingsuitgaven van 
de Unie 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.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EFG draagt bij tot een betere verdeling 
van de voordelen van de globalisering en 
de technologische vooruitgang door 
ontslagen werknemers te helpen aan te 
passen aan structurele veranderingen. Als 
zodanig draagt het EFG bij tot de 
uitvoering van de in de pijler van sociale 
rechten bepaalde beginselen en verbetert
het de economische samenhang tussen de 
regio's en de lidstaten.

Het EFG draagt bij tot een betere verdeling 
van de voordelen van de globalisering en 
de technologische vooruitgang door 
ontslagen werknemers te helpen aan te 
passen aan structurele veranderingen. Als 
zodanig draagt het EFG bij tot de 
uitvoering van de in de Europese pijler van 
sociale rechten krachtens 
artikel 151 VWEU bepaalde beginselen en 
verbetert het de economische samenhang 
tussen de regio's en de lidstaten.

Amendement 13

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 
overgang naar een koolstofarme economie 
of als gevolg van technologische 
verandering. Bijzondere nadruk wordt 
gelegd op maatregelen die de meest 
kansarme groepen helpen en op lidstaten 
en gebieden die het zwaarst zijn getroffen 
en waar de nationale en regionale 
autoriteiten over onvoldoende middelen 
beschikken om de benodigde maatregelen 
te nemen. De steunverlening uit het EFG 
ontheft de betrokken bedrijven niet van 
hun sociale verantwoordelijkheden, met 
name wat betreft hun bijdrage aan een 
sociaal plan voor ontslagen werknemers.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
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Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "ontslagen werknemer": een 
werknemer wiens arbeidsovereenkomst 
voortijdig is beëindigd door gedwongen 
ontslag, of wiens arbeidsovereenkomst om 
economische redenen niet is verlengd;

a) "ontslagen werknemer": een 
werknemer wiens arbeidsovereenkomst 
voortijdig is beëindigd door gedwongen 
ontslag, of wiens arbeidsovereenkomst als 
gevolg van onverwachte, ingrijpende 
herstructureringen niet is verlengd;

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "begunstigde": een persoon die 
deelneemt aan de door het EFG 
medegefinancierde maatregelen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "onregelmatigheid": elke inbreuk 
op het toepasselijke recht als gevolg van 
een handeling of nalatigheid van een bij de 
uitvoering van het EFG betrokken 
economisch subject waarbij de begroting
van de Unie door een onverschuldigde 
uitgave wordt of zou kunnen worden 
benadeeld.

d) "onregelmatigheid": elke inbreuk 
op het toepasselijke recht als gevolg van 
een handeling of nalatigheid van een bij de 
uitvoering van het EFG betrokken 
economisch subject waarbij de financiële 
belangen van de Unie door een 
onverschuldigde uitgave ten laste van de 
begroting van de Unie wordt of zou 
kunnen worden benadeeld.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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b) de beëindiging van de 
werkzaamheden van meer dan 
250 ontslagen werknemers of zelfstandigen 
binnen een referentieperiode van zes 
maanden, met name in kmo's, die alle 
actief zijn in dezelfde NACE Rev. 2-
afdeling en gelegen zijn in een NUTS 2-
regio of twee aan elkaar grenzende 
NUTS 2-regio's of in meer dan twee aan 
elkaar grenzende NUTS 2-regio's, mits 
meer dan 250 werknemers of zelfstandigen 
zijn getroffen in twee van de regio's 
tezamen;

b) de beëindiging van de 
werkzaamheden van meer dan 
250 ontslagen werknemers of zelfstandigen 
binnen een referentieperiode van zes 
maanden, met name in kmo's, die alle 
actief zijn in dezelfde NACE Rev. 2-
afdeling en gelegen zijn in een NUTS 2-
regio of twee aan elkaar grenzende 
NUTS 2-regio's in dezelfde lidstaat of 
aangrenzende lidstaten of in meer dan 
twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio's
in dezelfde lidstaat of aangrenzende 
lidstaten, mits meer dan 250 werknemers 
of zelfstandigen zijn getroffen in twee van 
de regio's tezamen;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer de beëindiging van 
activiteiten een winstgevende 
onderneming betreft, moet het betrokken 
bedrijf een bijdrage leveren aan de 
herintegratie van ontslagen werknemers, 
bij voorkeur in het kader van een sociaal 
plan. Financiële steunverlening uit het 
EFG wordt afhankelijk gesteld van een 
dergelijke bijdrage.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De investeringskosten voor wie zich als 
zelfstandige vestigt of een eigen bedrijf 
opricht of voor overnames door 
werknemers mogen niet meer dan 
20 000 EUR per ontslagen werknemer 
bedragen.

De investeringskosten voor wie zich als 
zelfstandige vestigt of een eigen bedrijf 
opricht of voor overnames door 
werknemers, met name door de oprichting 
van coöperaties, mogen niet meer dan 
20 000 EUR per ontslagen werknemer 
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bedragen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het samenstellen van het 
gecoördineerde pakket van individuele 
dienstverlening wordt rekening gehouden 
met de toekomstperspectieven op de 
arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden. 
Het gecoördineerde pakket is verenigbaar 
met de overgang naar een 
hulpbronnenefficiënte en duurzame 
economie en in het pakket ligt de nadruk 
op de verspreiding van vaardigheden die in 
het digitale industriële tijdperk vereist zijn
en wordt rekening gehouden met de vraag 
op de lokale arbeidsmarkt.

Bij het samenstellen van het 
gecoördineerde pakket van individuele 
dienstverlening wordt rekening gehouden 
met de toekomstperspectieven op de 
arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden. 
Het gecoördineerde pakket is verenigbaar
met de overgang naar een 
hulpbronnenefficiënte en duurzame 
economie en in het pakket ligt de nadruk 
op de verspreiding van vaardigheden die in 
het digitale industriële tijdperk vereist zijn.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De door het EFG ondersteunde 
maatregelen treden niet in de plaats van 
maatregelen die gericht zijn op passieve 
sociale bescherming.

De door het EFG ondersteunde 
maatregelen treden niet in de plaats van 
maatregelen die gericht zijn op passieve 
sociale bescherming en evenmin van 
actieve arbeidsmarktmaatregelen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) indien de onderneming waar de 
gedwongen ontslagen zijn gevallen, haar 
activiteiten na die ontslagen heeft 

b) indien de onderneming waar de 
gedwongen ontslagen zijn gevallen, haar 
activiteiten na die ontslagen heeft 
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voortgezet, de bevestiging dat zij aan haar 
wettelijke verplichtingen ten aanzien van 
de gedwongen ontslagen heeft voldaan;

voortgezet, de bevestiging dat zij aan haar 
wettelijke verplichtingen ten aanzien van 
de gedwongen ontslagen heeft voldaan, 
alsook aan de verplichtingen die 
voortvloeien uit collectieve 
overeenkomsten of onderhandelingen 
over een sociaal plan;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een duidelijke indicatie van de 
activiteiten die reeds door de lidstaten zijn 
ondernomen om ontslagen werknemers 
bij te staan, en van de complementaire 
aard van de aangevraagde financiering 
uit het EFG wegens gebrek aan middelen 
bij nationale of regionale autoriteiten;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) een overzicht van de financiering 
van de Unie die de onderneming waar de 
ontslagen zijn gevallen reeds heeft 
ontvangen in de vijf jaren voorafgaand 
aan de collectieve ontslagen;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) indicatieve, door de lidstaat 
bepaalde dossierspecifieke doelstellingen 
met betrekking tot het 

i) indicatieve, door de lidstaat 
bepaalde dossierspecifieke doelstellingen 
en indicatoren met betrekking tot het 
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herintredingspercentage van begunstigden 
zes maanden na het einde van de 
uitvoeringsperiode, met het oog op 
evaluatie;

herintredingspercentage van begunstigden 
zes maanden na het einde van de 
uitvoeringsperiode, met het oog op 
evaluatie;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) een verklaring dat de aangevraagde 
EFG-steun in overeenstemming is met de 
procedurele en materiële voorschriften van 
de Unie inzake staatssteun, alsook een 
verklaring waarin wordt aangegeven 
waarom het gecoördineerde pakket van 
individuele dienstverlening niet in de plaats 
komt van maatregelen waarvoor bedrijven 
krachtens het nationale recht of collectieve 
arbeidsovereenkomsten verantwoordelijk 
zijn;

l) een verklaring dat de aangevraagde 
EFG-steun in overeenstemming is met de 
procedurele en materiële voorschriften van 
de Unie inzake staatssteun, alsook een 
verklaring waarin wordt aangegeven 
waarom het gecoördineerde pakket van 
individuele dienstverlening niet in de plaats 
komt van maatregelen waarvoor bedrijven 
krachtens het nationale recht of collectieve 
arbeidsovereenkomsten verantwoordelijk 
zijn en wat van de bevoegde autoriteiten 
wordt verwacht met betrekking tot actieve 
arbeidsmarktmaatregelen en maatregelen 
gericht op passieve sociale bescherming;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijkheid van mannen en vrouwen en 
non-discriminatie

Gendergelijkheid en non-discriminatie

Motivering

De term "gender" is ruimer dan "mannen en vrouwen".

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de lidstaten garanderen 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen
en de integratie van het genderperspectief 
een wezenlijk deel uitmaken van en 
bevorderd worden in de verschillende 
stadia van de uitvoering van de financiële 
bijdrage uit het EFG.

De Commissie en de lidstaten garanderen 
dat de gendergelijkheid en de integratie 
van het genderperspectief een wezenlijk 
deel uitmaken van en bevorderd worden in 
de verschillende stadia van de uitvoering 
van de financiële bijdrage uit het EFG.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien de Commissie de 
technische bijstand onder indirect beheer 
uitvoert, waarborgt zij de transparantie 
van de procedure voor aanwijzing van de 
derde die de haar opgelegde taak uitvoert 
en deelt zij alle bij het EFG betrokken 
partijen, met inbegrip van het Europees 
Parlement, mee welke onderaannemer 
hiervoor is gekozen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie voert aan de hand van 
ervaringen informatie- en 
communicatieactiviteiten uit betreffende 
EFG-casussen en -resultaten met als doel 
de effectiviteit van het EFG te verbeteren 
en ervoor te zorgen dat burgers en 
werknemers in de Unie op de hoogte zijn 
van het bestaan van het EFG.

De Commissie voert aan de hand van haar 
eigen ervaringen en door de lidstaten 
verrichte evaluaties informatie- en 
communicatieactiviteiten uit betreffende 
EFG-casussen en -resultaten met als doel 
de effectiviteit van het EFG te verbeteren 
en ervoor te zorgen dat burgers en 
werknemers in de Unie op de hoogte zijn 
van het bestaan van het EFG.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het medefinancieringspercentage 
van het EFG voor de aangeboden 
maatregelen wordt afgestemd op het 
hoogste medefinancieringspercentage van 
het ESF+ in de respectieve lidstaat.

2. Het medefinancieringspercentage 
van het EFG voor de aangeboden 
maatregelen bedraagt maximaal 70 % van 
de totale geraamde kosten als bedoeld in 
artikel 9.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis

In uitzonderlijke gevallen en indien de 
resterende beschikbare financiële 
middelen van het Fonds in het jaar dat de 
ingrijpende herstructurering zich 
voordoet, niet toereikend zijn voor de 
steun die de begrotingsautoriteit nodig 
acht, kan de Commissie voorstellen dat 
het verschil uit de middelen van het Fonds 
voor het volgende jaar wordt 
gefinancierd. Het begrotingsplafond van 
het Fonds dat is vastgesteld voor het jaar 
waarin de ingrijpende herstructurering 
zich voordoet en dat voor het volgende 
jaar, mag in geen geval overschreden 
worden.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis

De enquête onder begunstigden, 
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waarnaar wordt verwezen in artikel 20, 
lid 1, onder d), moet gebaseerd zijn op het 
model dat door de Commissie wordt 
vastgesteld door middel van een 
uitvoeringshandeling. Om eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van dit 
artikel te waarborgen, stelt de Commissie 
door middel van een uitvoeringshandeling 
een model vast voor de enquête onder 
begunstigden volgens de in artikel 26, 
lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de resultaten van een enquête onder 
begunstigden die zes maanden na het einde 
van de uitvoeringsperiode wordt gehouden 
en die informatie bevat over de 
waargenomen verandering in de 
inzetbaarheid van de begunstigden, of, 
voor degenen die al werk hebben 
gevonden, meer informatie bevat over de 
kwaliteit van het gevonden werk, zoals de 
wijzigingen op het vlak van arbeidstijden, 
de mate van verantwoordelijkheid of de 
wijziging van het salarisniveau in 
vergelijking met het vorige werk, en de 
sector waarin de betrokkene werk heeft 
gevonden, met uitsplitsing per gender, 
leeftijdsgroep en onderwijsniveau;

d) de resultaten van een enquête onder 
begunstigden die binnen zes maanden na 
het einde van de uitvoeringsperiode wordt 
gehouden en die informatie bevat over de 
waargenomen verandering in de 
inzetbaarheid van de begunstigden, of, 
voor degenen die al werk hebben 
gevonden, meer informatie bevat over de 
kwaliteit van het gevonden werk, zoals de 
wijzigingen op het vlak van arbeidstijden, 
de mate van verantwoordelijkheid of de 
wijziging van het salarisniveau in 
vergelijking met het vorige werk, en de 
sector waarin de betrokkene werk heeft 
gevonden, met uitsplitsing per gender, 
leeftijdsgroep en onderwijsniveau;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk aan het einde van de 
negentiende maand na afloop van de in 
artikel 15, lid 3, bedoelde termijn, dient de 
betrokken lidstaat de gegevensverzameling 

2. Uiterlijk aan het einde van de 
negentiende maand na afloop van de in 
artikel 15, lid 3, bedoelde termijn, dient de 
betrokken lidstaat de volledige en naar 
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in met informatie over de in punt 3 van de 
bijlage vermelde resultaatindicator op 
langere termijn.

behoren geverifieerde 
gegevensverzameling in met informatie 
over de in punt 3 van de bijlage vermelde 
resultaatindicator op langere termijn.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 augustus 2021 en 
vervolgens om de twee jaar, dient de 
Commissie een omvattend kwantitatief en 
kwalitatief verslag in bij het Europees 
Parlement en de Raad over de activiteiten 
die in de twee voorafgaande jaren op grond 
van deze verordening en Verordening (EU) 
nr. 1309/2013 zijn ondernomen. Het 
verslag heeft in hoofdzaak betrekking op 
de door het EFG behaalde resultaten en 
bevat met name informatie over de 
ingediende aanvragen, de goedgekeurde 
besluiten, de gefinancierde maatregelen, 
met inbegrip van statistieken betreffende 
de in de bijlage vastgestelde indicatoren, en 
de complementariteit van die maatregelen 
met maatregelen die worden gefinancierd 
uit andere fondsen van de Unie, met name 
het ESF+, alsook informatie over de 
afsluiting van de financiële bijdragen, en 
het bevat tevens een overzicht van de 
aanvragen die zijn afgewezen of 
gereduceerd omdat er onvoldoende 
middelen beschikbaar waren of omdat zij 
niet aan de criteria voldeden.

1. Uiterlijk 1 augustus 2021 en 
vervolgens om de twee jaar, dient de 
Commissie een omvattend kwantitatief en 
kwalitatief verslag in bij het Europees 
Parlement en de Raad over de activiteiten 
die in de twee voorafgaande jaren op grond 
van deze verordening en Verordening (EU) 
nr. 1309/2013 zijn ondernomen. Het 
verslag heeft in hoofdzaak betrekking op 
de door het EFG behaalde prestaties en 
resultaten in vergelijking met de 
vastgestelde doelstellingen en bevat met 
name informatie over goed financieel 
beheer, de ingediende aanvragen, de 
goedgekeurde besluiten, de gefinancierde 
maatregelen, met inbegrip van statistieken 
betreffende de in de bijlage vastgestelde 
indicatoren, en de complementariteit van 
die maatregelen met maatregelen die 
worden gefinancierd uit andere fondsen 
van de Unie, met name het ESF+, alsook 
informatie over de afsluiting van de 
financiële bijdragen, en het bevat tevens 
een overzicht van de aanvragen die zijn 
afgewezen of gereduceerd omdat er 
onvoldoende middelen beschikbaar waren 
of omdat zij niet aan de criteria voldeden.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. De Commissie verricht om de vier 
jaar op eigen initiatief en in nauwe 
samenwerking met de lidstaten een 
evaluatie van de financiële bijdragen uit 
het EFG.

1. De Commissie verricht om de vier 
jaar op eigen initiatief en in nauwe 
samenwerking met de lidstaten een 
evaluatie van de financiële bijdragen uit 
het EFG. Deze evaluatie bevat met name 
informatie over de prestaties, de EU-
meerwaarde en het goed financieel beheer 
van de financiële bijdragen uit het EFG.
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