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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)
(COM(2018) 380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018) 380),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 175, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C8-0231/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ... 1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van ... 2,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie internationale handel, de Begrotingscommissie, de Commissie 
begrotingscontrole, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie rechten van 
de vrouw en gendergelijkheid (A8-0000/2018),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende het Europees Fonds 

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende het Europees Fonds 

                                               
1PB C ... PB/ Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2PB C ... PB/ Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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voor aanpassing aan de globalisering 
(EFG)

voor begeleiding van transities (EFT)

Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In haar "discussienota over het in 
goede banen leiden van de 
mondialisering"20 wijst de Commissie de 
combinatie van handelsgerelateerde 
globalisering en technologische 
verandering aan als de belangrijkste factor 
voor een stijgende vraag naar geschoolde 
arbeidskrachten en een verminderd aantal 
banen waarvoor lagere kwalificaties vereist 
zijn. Niettegenstaande de over het 
algemeen aanzienlijke voordelen van meer 
open handel en de verdere integratie van de 
wereldeconomieën, moeten deze negatieve 
neveneffecten worden aangepakt.
Aangezien de huidige voordelen van 
globalisering reeds ongelijk verdeeld zijn 
over mensen en regio's, wat een zeer grote 
impact heeft voor diegenen voor wie 
globalisering negatieve gevolgen heeft, 
bestaat het gevaar dat de steeds sneller 
evoluerende technologische vooruitgang
deze gevolgen nog zal versterken. Daarom 
zal het, in overeenstemming met de 
beginselen van solidariteit en 
duurzaamheid, noodzakelijk zijn ervoor te 
zorgen dat de voordelen van globalisering 
billijker worden verdeeld door 
economische openheid en technologische 
vooruitgang te verzoenen met sociale 
bescherming.

(6) In haar "discussienota over het in 
goede banen leiden van de 
mondialisering"20 wijst de Commissie de 
combinatie van handelsgerelateerde 
globalisering en technologische 
verandering aan als de belangrijkste factor 
voor een stijgende vraag naar geschoolde 
arbeidskrachten en een verminderd aantal 
banen waarvoor lagere kwalificaties vereist 
zijn. Niettegenstaande de voordelen van 
meer open handel en de verdere integratie 
van de wereldeconomieën, moeten 
manieren worden gevonden om de
negatieve neveneffecten hiervan aan te 
pakken, die met name bepaalde 
economische sectoren, bepaalde bedrijven 
of bepaalde bijzonder kwetsbare groepen 
werknemers treffen. Aangezien de huidige 
voordelen van globalisering ongelijk 
verdeeld zijn over mensen en regio's, wat 
een zeer grote impact heeft voor diegenen 
voor wie globalisering negatieve gevolgen 
heeft, bestaat het gevaar dat de 
technologische en milieugerelateerde 
transities deze gevolgen nog zullen
versterken. Daarom zal het, in 
overeenstemming met de beginselen van 
solidariteit en duurzaamheid, noodzakelijk 
zijn ervoor te zorgen dat de voordelen van 
globalisering billijker worden verdeeld en 
sterker wordt geanticipeerd op de algehele 
negatieve gevolgen van de globalisering 
en de technologische en 
milieugerelateerde transities om de 
economische omgeving en de 
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arbeidsmarkt beter aan te passen.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_nl

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_nl

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De globalisering is niet de enige 
factor die veranderingen in de economie 
vereist en dus gevolgen heeft voor de 
werkgelegenheid. De wereldeconomie, 
technologische veranderingen, maar ook 
interne factoren die verband houden met 
management, veranderingen in het 
gedrag van consumenten of 
milieukwesties zijn eveneens criteria die 
de economie en met name de 
werkgelegenheid beïnvloeden. Het is dus 
van prioritair belang op deze talrijke 
veranderingen te anticiperen. Zo kunnen 
doeltreffende maatregelen worden 
getroffen om de potentieel verwoestende 
gevolgen hiervan voor personen, 
bedrijven en plaatsen te voorkomen en 
zodoende nieuwe kansen op het gebied 
van werkgelegenheid te creëren. Het is 
dus niet alleen van belang werknemers op 
hun verantwoordelijkheid te wijzen om 
hun vaardigheden aan te passen, maar 
ook werkgevers bewust te maken en aan te 
moedigen eerder op deze veranderingen in 
te spelen.

Or. fr
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Amendement 4

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 
onverwachte grote herstructureringen.

(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 EFT, dat is opgezet om 
reactieve steun te verlenen in geval van 
grote herstructureringen.

__________________ __________________

22 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 

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

Comité van de Regio's "EU-kwaliteitskader 
voor anticipatie op veranderingen en 
herstructurering", COM(2013) 882 final 
van 13 december 2013.

Or. fr

Amendement 5

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 
blijven, zoals in de mededeling van de 
Commissie "Een moderne begroting voor 

(13) De Commissie onderstreept het 
blijvende belang van de rol van het EFT
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 
EFT in de toekomst niet enkel gebaseerd 
zijn op de ingrijpende gevolgen van een 
herstructurering. Gezien het doel van het 
EFT, namelijk steun te verlenen in 
spoedeisende situaties, 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 
blijven, zoals in de mededeling van de 
Commissie "Een moderne begroting voor 
een Unie die ons beschermt, sterker maakt, 
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een Unie die ons beschermt, sterker maakt, 
en verdedigt: Het meerjarig financieel 
kader 2021-2027" en de bijlage27 erbij is 
vermeld.

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. fr

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Zoals aangegeven moet, om het 
Europese karakter van het EFG te 
handhaven, een aanvraag voor steun 
worden ingediend wanneer een grote 
herstructurering een zeer grote impact heeft 
op de lokale of regionale economie. 
Dergelijke impact moet worden bepaald 
door een minimumaantal ontslagen binnen 
een specifieke referentieperiode. Rekening 
houdend met de bevindingen van de 
tussentijdse evaluatie, moet de drempel 
worden vastgesteld op 250 ontslagen 
binnen een referentieperiode van vier
maanden (of zes maanden in 
sectordossiers). Rekening houdend met het 
feit dat ontslaggolven die in verschillende 
sectoren in dezelfde regio plaatsvinden een 
even grote impact hebben op de lokale 
arbeidsmarkt, moet het ook mogelijk zijn 
een aanvraag in te dienen voor een regio. 
Op kleine arbeidsmarkten, zoals kleine 
lidstaten of afgelegen gebieden, met 
inbegrip van de in artikel 349 VWEU 
bedoelde ultraperifere gebieden, of in 
uitzonderlijke omstandigheden, zou een 
aanvraag kunnen worden ingediend in 
geval van een geringer aantal ontslagen.

(14) Zoals aangegeven moet, om het 
Europese karakter van het EFT te 
handhaven, een aanvraag voor steun 
worden ingediend wanneer een grote 
herstructurering een zeer grote impact heeft 
op de lokale of regionale economie. 
Dergelijke impact moet worden bepaald 
door een minimumaantal ontslagen binnen 
een specifieke referentieperiode. Rekening 
houdend met de bevindingen van de 
tussentijdse evaluatie, moet de drempel 
worden vastgesteld op 250 ontslagen 
binnen een referentieperiode van negen
maanden. Rekening houdend met het feit 
dat ontslaggolven die in verschillende 
sectoren in dezelfde regio plaatsvinden een 
even grote impact hebben op de lokale 
arbeidsmarkt, moet het ook mogelijk zijn 
een aanvraag in te dienen voor een regio. 
Op kleine arbeidsmarkten, zoals kleine 
lidstaten of afgelegen gebieden, met 
inbegrip van de in artikel 349 VWEU 
bedoelde ultraperifere gebieden, of in 
uitzonderlijke omstandigheden, 
bijvoorbeeld in het geval van gebieden 
waar de werkloosheid al bijzonder hoog 
is, zou een aanvraag kunnen worden 
ingediend in geval van een geringer aantal 
ontslagen.
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Or. fr

Amendement 7

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.

Or. fr

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het deel van de begroting van de 
Unie dat aan het EFG wordt toegewezen, 
moet door de Commissie worden 
uitgevoerd onder gedeeld beheer met de 
lidstaten in de zin van Verordening (EU, 
Euratom) [number of the new Financial 
Regulation] van het Europees Parlement en 
de Raad28 ("het Financieel Reglement"). 
Bijgevolg nemen de Commissie en de 
lidstaten de in het Financieel Reglement 
vermelde beginselen, zoals goed financieel 
beheer, transparantie en non-discriminatie, 
in acht bij de uitvoering van het EFG
onder gedeeld beheer.

(16) Het deel van de begroting van de 
Unie dat aan het EFT wordt toegewezen, 
moet door de Commissie worden 
uitgevoerd onder gedeeld beheer met de 
lidstaten in de zin van Verordening (EU, 
Euratom) [number of the new Financial 
Regulation] van het Europees Parlement en 
de Raad28 ("het Financieel Reglement"). 
Bijgevolg nemen de Commissie en de 
lidstaten de in het Financieel Reglement 
vermelde beginselen, zoals goed financieel 
beheer, transparantie en non-discriminatie, 
in acht bij de uitvoering van het EFT onder 
gedeeld beheer.

__________________ __________________

28 PB L […] van […], blz. […]. 28 PB L […] van […], blz. […].
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Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Europees waarnemingscentrum 
voor het veranderingsproces, dat is 
ondergebracht bij de Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (Eurofound) in 
Dublin, staat de Commissie en de lidstaten 
bij de beoordeling van trends in de 
globalisering, van herstructureringen en 
van de aanwending van het EFG bij met 
kwalitatieve en kwantitatieve analyses.

(17) Het Europees waarnemingscentrum 
voor het veranderingsproces, dat is 
ondergebracht bij de Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (Eurofound) in 
Dublin, staat de Commissie en de lidstaten 
bij de beoordeling van trends in de 
globalisering, van herstructureringen en 
van de aanwending van het EFT bij met 
kwalitatieve en kwantitatieve analyses.

Or. fr

Amendement 10

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 deze verordening worden beschouwd.

(18) Ontslagen werknemers en 
zelfstandigen die hun werkzaamheden 
hebben beëindigd, moeten, ongeacht hun 
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op 
voet van gelijkheid toegang hebben tot het 
EFT. Daarom moeten zowel ontslagen 
werknemers, ongeacht of zij een vast of 
tijdelijk dienstverband hadden of 
uitzendkracht waren, als zelfstandigen, 
waaronder ook eigenaren van 
eenmanszaken en kleine ondernemingen,
die hun werkzaamheden hebben beëindigd, 
als mogelijke EFT-begunstigden in de zin 
van deze verordening worden beschouwd.

Or. fr
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Amendement 11

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 EFT
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 hen 
daarnaast stimuleren zichzelf werk te 
verschaffen, onder andere 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 
zouden kunnen worden aangemoedigd om 
deel te nemen aan de nationale 
medefinanciering van de door het EFT
gesteunde maatregelen.

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Bij de opstelling van het (20) Bij de opstelling van het 
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gecoördineerde pakket van actieve 
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de 
lidstaten de voorkeur geven aan 
maatregelen die in aanzienlijke mate zullen 
bijdragen tot de inzetbaarheid van de 
begunstigden. De lidstaten moeten ernaar 
streven dat zo spoedig mogelijk binnen de 
termijn van zes maanden voor de datum 
waarop het eindverslag over de uitvoering 
van de financiële bijdrage moet worden 
ingediend, zoveel mogelijk begunstigden 
die aan deze maatregelen deelnemen 
duurzaam op de arbeidsmarkt terugkeren.

gecoördineerde pakket van actieve 
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de 
lidstaten de voorkeur geven aan 
maatregelen die in aanzienlijke mate zullen 
bijdragen tot de inzetbaarheid van de 
begunstigden. De lidstaten moeten ernaar 
streven dat zo spoedig mogelijk zoveel 
mogelijk begunstigden die aan deze 
maatregelen deelnemen duurzaam op de 
arbeidsmarkt terugkeren, waarbij de 
bijdrage uit het EFT niet afhankelijk mag 
zijn van het herintredingspercentage.

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Bij het samenstellen van het 
gecoördineerde pakket van actieve 
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de 
lidstaten bijzondere aandacht besteden aan 
kansarme begunstigden, onder wie jongere 
en oudere werklozen en mensen die risico 
lopen op armoede, aangezien die groepen 
specifieke problemen ondervinden om 
terug te keren naar de arbeidsmarkt. 
Desondanks moeten de beginselen van 
gendergelijkheid en non-discriminatie, die 
tot de kernwaarden van de Unie behoren en 
in de Europese pijler van sociale rechten 
zijn verankerd, bij de uitvoering van het 
EFG in acht worden genomen en worden 
bevorderd.

(21) Bij het samenstellen van het 
gecoördineerde pakket van actieve 
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de 
lidstaten bijzondere aandacht besteden aan 
kansarme begunstigden, onder wie jongere 
en oudere werklozen en mensen die risico 
lopen op armoede, aangezien die groepen 
specifieke problemen ondervinden om 
terug te keren naar de arbeidsmarkt. 
Desondanks moeten de beginselen van 
gendergelijkheid en non-discriminatie, die 
tot de kernwaarden van de Unie behoren en 
in de Europese pijler van sociale rechten 
zijn verankerd, bij de uitvoering van het 
EFT in acht worden genomen en worden 
bevorderd.

Or. fr
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Lidstaten die een aanvraag 
voor steun uit het EFT hebben ingediend, 
moeten ook de mogelijkheid hebben door 
het EFT medegefinancierde individuele 
diensten te verlenen aan: a) werknemers 
in eenzelfde regio die geen deel uitmaken 
van een herstructurering waarop een 
interventie van het EFT van toepassing is, 
maar wel een activiteit uitoefenen die 
soortgelijk is aan die van werknemers 
waarop de gecoördineerde individuele 
maatregelen van deze verordening zijn 
gericht; en b) een aantal langdurig 
werklozen of NEET's jonger dan 25 jaar, 
of indien lidstaten daartoe besluiten 
jonger dan 30 jaar, op de dag van 
indiening van de aanvraag, met voorrang 
voor werklozen of personen die hun 
werkzaamheden hebben beëindigd, voor 
zover ten minste een deel van deze 
ontslagen in NUTS 2-regio's zijn gevallen 
waar de werkloosheid onder jongeren 
meer dan 20 % bedraagt. Deze individuele 
diensten mogen echter slechts aan een 
beperkt aantal personen worden 
toegekend dat niet hoger mag zijn dan het 
aantal begunstigden dat in aanmerking 
komt voor steun uit het EFT.

Or. fr

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op een doeltreffende 
en snelle ondersteuning van de 

(22) Met het oog op een doeltreffende 
en snelle ondersteuning van de 
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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.

begunstigden moeten de lidstaten alles in 
het werk stellen om volledige aanvragen 
voor een financiële bijdrage uit het EFT 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.

Or. fr

Amendement 16

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 EFT 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.

Or. fr

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Er moeten bijzondere bepalingen 
worden opgenomen voor informatie- en 
communicatieactiviteiten betreffende 
EFG-dossiers en -resultaten.

(25) Er moeten bijzondere bepalingen 
worden opgenomen voor informatie- en 
communicatieactiviteiten betreffende EFT-
dossiers en -resultaten.

Or. fr
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Ter bevordering van de uitvoering 
van deze verordening moeten de uitgaven 
voor financiering in aanmerking komen, 
hetzij met ingang van de datum waarop de 
lidstaat begint met de individuele 
dienstverlening, hetzij met ingang van de 
datum waarop een lidstaat de 
administratieve uitgaven voor de 
uitvoering van het EFG op zich neemt.

(26) Ter bevordering van de uitvoering 
van deze verordening moeten de uitgaven 
voor financiering in aanmerking komen, 
hetzij met ingang van de datum waarop de 
lidstaat begint met de individuele 
dienstverlening, hetzij met ingang van de 
datum waarop een lidstaat de 
administratieve uitgaven voor de 
uitvoering van het EFT op zich neemt.

Or. fr

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om te voorzien in de behoeften die 
zich met name de eerste maanden van ieder 
jaar voordoen, wanneer het bijzonder 
moeilijk is 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.

(27) Om te voorzien in de behoeften die 
zich met name de eerste maanden van ieder 
jaar voordoen, wanneer het bijzonder 
moeilijk is bedragen over te schrijven uit 
andere begrotingslijnen, moet tijdens de 
jaarlijkse begrotingsprocedure een 
toereikend bedrag aan betalingskredieten 
worden opgenomen onder de begrotingslijn 
van het EFT.

Or. fr

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) [Het begrotingskader van het EFG (28) [Het begrotingskader van het EFT
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wordt vastgesteld in het meerjarig 
financieel kader en het Interinstitutioneel 
Akkoord tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie van [tijdstip in 
de toekomst] betreffende de 
begrotingsdiscipline, de samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer29 ("het Interinstitutioneel 
Akkoord")].

wordt vastgesteld in het meerjarig 
financieel kader en het Interinstitutioneel 
Akkoord tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie van [tijdstip in 
de toekomst] betreffende de 
begrotingsdiscipline, de samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer29 ("het Interinstitutioneel 
Akkoord")].

__________________ __________________

29 De verwijzing moet nog worden 
geactualiseerd.

29 De verwijzing moet nog worden 
geactualiseerd.

Or. fr

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) In het belang van de begunstigden 
moet de steun zo snel en efficiënt mogelijk 
ter beschikking worden gesteld. De 
lidstaten en de bij het EFG-
besluitvormingsproces betrokken 
instellingen van de Unie moeten alles in 
het werk stellen om de voor de behandeling 
benodigde tijd te verminderen en de 
procedures te vereenvoudigen zodat de 
besluiten betreffende de 
beschikbaarstelling van middelen uit het 
EFG probleemloos en snel kunnen worden 
vastgesteld. Daarom zal de 
begrotingsautoriteit in de toekomst 
besluiten over door de Commissie 
ingediende verzoeken om overschrijving, 
en zal een voorstel van de Commissie voor 
de beschikbaarstelling van middelen uit het 
EFG niet langer nodig zijn.

(29) In het belang van de begunstigden 
moet de steun zo snel en efficiënt mogelijk 
ter beschikking worden gesteld. De 
lidstaten en de bij het EFT-
besluitvormingsproces betrokken 
instellingen van de Unie moeten alles in 
het werk stellen om de voor de behandeling 
benodigde tijd te verminderen en de 
procedures te vereenvoudigen zodat de 
besluiten betreffende de 
beschikbaarstelling van middelen uit het 
EFT probleemloos en snel kunnen worden 
vastgesteld. Daarom zal de 
begrotingsautoriteit in de toekomst 
besluiten over door de Commissie 
ingediende verzoeken om overschrijving, 
en zal een voorstel van de Commissie voor 
de beschikbaarstelling van middelen uit het 
EFT niet langer nodig zijn.

Or. fr
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Amendement 22

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 
EFT-steunverlening behaalde resultaten 
mogelijk te maken, moeten de lidstaten een 
eindverslag indienen over de uitvoering 
van het EFT.

Or. fr

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Overeenkomstig de toepasselijke 
bepalingen van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad ("het Financieel 
Reglement")30 of de opvolger daarvan 
moeten de lidstaten verantwoordelijk 
blijven voor de uitvoering van de 
financiële bijdrage en voor het beheer van 
en de controle op de door de financiering 
van de Unie ondersteunde acties. De 
lidstaten moeten verantwoorden hoe de uit 
het EFG ontvangen financiële bijdrage is 
gebruikt. Aangezien de uitvoeringsperiode 
van de EFG-maatregelen kort is, moeten 
de verslagleggingsverplichtingen rekening 
houden met de bijzondere aard van de 
steunverlening door het EFG.

(32) Overeenkomstig de toepasselijke 
bepalingen van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad ("het Financieel 
Reglement")30 of de opvolger daarvan 
moeten de lidstaten verantwoordelijk 
blijven voor de uitvoering van de 
financiële bijdrage en voor het beheer van 
en de controle op de door de financiering 
van de Unie ondersteunde acties. De 
lidstaten moeten verantwoorden hoe de uit 
het EFT ontvangen financiële bijdrage is 
gebruikt. Aangezien de uitvoeringsperiode 
van de EFT-maatregelen kort is, moeten 
de verslagleggingsverplichtingen rekening 
houden met de bijzondere aard van de 
steunverlening door het EFT.

__________________ __________________

30 De verwijzing moet nog worden 
geactualiseerd.

30 De verwijzing moet nog worden 
geactualiseerd.

Or. fr
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt het Europees 
Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG) opgericht.

Bij deze verordening wordt het Europees 
Fonds voor begeleiding van transities 
(EFT) opgericht.

Or. fr

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening worden de 
doelstellingen van het EFG, de vormen 
van financiering door de Unie alsmede de 
regels voor de verstrekking van die 
financiering vastgelegd, met inbegrip van 
de aanvragen van de lidstaten voor 
financiële bijdragen uit het EFG voor 
maatregelen die gericht zijn op de in 
artikel 7 bedoelde begunstigden.

In deze verordening worden de 
doelstellingen van het EFT, de vormen van 
financiering door de Unie alsmede de 
regels voor de verstrekking van die 
financiering vastgelegd, met inbegrip van 
de aanvragen van de lidstaten voor 
financiële bijdragen uit het EFT voor 
maatregelen die gericht zijn op de in 
artikel 7 bedoelde begunstigden en 
uitzonderlijke maatregelen voor 
economische herstructurering van een 
gebied zoals omschreven in artikel 8, lid 2 
van deze verordening.

Or. fr

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 



PR\1157866NL.docx 21/49 PE625.202v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EFT heeft als voornaamste taak:

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 
bepaalde beginselen en verbetert het de 
economische samenhang tussen de regio's 
en de lidstaten.

a) de sociaaleconomische 
veranderingen die ontstaan als gevolg van 
de globalisering en de technologische en 
milieugerelateerde transitie te begeleiden
door ontslagen werknemers, maar ook 
bedrijfstakken en regio's die in het 
bijzonder door de herstructurering zijn 
getroffen, te helpen aan te passen aan 
structurele veranderingen. Als zodanig 
draagt het EFT bij tot de uitvoering van de 
in de Europese pijler van sociale rechten 
bepaalde beginselen en verbetert het de 
economische samenhang tussen de regio's 
en de lidstaten.

Or. fr

Amendement 27

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

1. De algemene doelstelling van het 
programma is solidariteit te betonen met en 
steun te verlenen aan ontslagen 
werknemers en zelfstandigen die hun 
werkzaamheden hebben beëindigd als 
gevolg van grote herstructureringen, zoals 
bedoeld in artikel 5, leden 1 tot en met 3.

Or. fr

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De specifieke doelstelling van het 
EFT is steun te verlenen in geval van 
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 of een 
andere technologische transitie. 
Bijzondere nadruk wordt gelegd op 
maatregelen die de meest kansarme 
groepen helpen.

Or. fr

Amendement 29

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. Het EFT kan in uitzonderlijke 
gevallen steun verlenen aan de begeleiding 
van de sociaaleconomische 
herstructurering van regio's en/of 
geografische gebieden en zelfs 
bedrijfstakken waarvan de 
werkgelegenheid bijzonder sterk getroffen 
is door een of meer herstructureringen in
verband met de globalisering en/of de 
technologische en milieugerelateerde 
transities.

Or. fr
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) "werknemer": een persoon die 
over een arbeidsovereenkomst of 
dienstverband beschikt zoals vastgesteld 
in de wetgeving, in een collectieve 
overeenkomst en/of volgens de praktijken
die in elke lidstaat van toepassing zijn, in 
overeenstemming met de door de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie vastgestelde criteria 
voor de vaststelling van de status van 
werknemer;

Or. fr

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
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, ongeacht of hij een vast of 
tijdelijk dienstverband had of 
uitzendkracht was, wiens 
arbeidsovereenkomst voortijdig is 
beëindigd door gedwongen ontslag, of 
wiens arbeidsovereenkomst om 
economische redenen niet is verlengd;

Or. fr

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 33

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 EFT betrokken 
economisch subject waarbij de begroting 
van de Unie door een onverschuldigde 
uitgave wordt of zou kunnen worden 
benadeeld.

Or. fr

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen financiële 
steun uit het EFG aanvragen voor 
maatregelen die gericht zijn op ontslagen 
werknemers en zelfstandigen, in 
overeenstemming met de in dit artikel 
vastgelegde bepalingen.

1. De lidstaten kunnen financiële 
steun uit het EFT aanvragen voor 
maatregelen die gericht zijn op ontslagen 
werknemers en zelfstandigen, in 
overeenstemming met de in dit artikel 
vastgelegde bepalingen.

Or. fr
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een financiële bijdrage uit het EFG
wordt toegekend bij grote 
herstructureringen die tot gevolg hebben:

2. Een financiële bijdrage uit het EFT
wordt toegekend bij grote 
herstructureringen die tot gevolg hebben:

Or. fr

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de beëindiging van de 
werkzaamheden van meer dan 
250 ontslagen werknemers of zelfstandigen 
binnen een referentieperiode van vier
maanden in een onderneming in een 
lidstaat, ook wanneer die beëindiging van 
toepassing is bij leveranciers of 
downstreamproducenten;

a) de beëindiging van de 
werkzaamheden van meer dan 
250 ontslagen werknemers of zelfstandigen 
binnen een referentieperiode van negen
maanden in een onderneming in een 
lidstaat, ook wanneer die beëindiging van 
toepassing is bij leveranciers of 
downstreamproducenten;

Or. fr

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

b) de beëindiging van de 
werkzaamheden van meer dan 
250 ontslagen werknemers of zelfstandigen 
binnen een referentieperiode van negen
maanden, met name in kmo's, die alle 
actief kunnen zijn in dezelfde of 
verschillende NACE Rev. 2-afdelingen en 
gelegen zijn in een NUTS 2-regio of twee 
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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;

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;

Or. fr

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de beëindiging van de 
werkzaamheden van meer dan 
250 ontslagen werknemers of 
zelfstandigen binnen een 
referentieperiode van vier maanden, met 
name in kmo's, die actief zijn in dezelfde 
of verschillende NACE Rev. 2-afdelingen 
en gelegen zijn in dezelfde NUTS 2-regio.

Schrappen

Or. fr

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op kleine arbeidsmarkten of in 
uitzonderlijke omstandigheden, met name 
ten aanzien van aanvragen door kmo's, 
die door de aanvragende lidstaat naar 
behoren worden onderbouwd, kan een 
aanvraag voor een financiële bijdrage op 
grond van dit artikel, zelfs als niet volledig 
voldaan wordt aan de criteria van lid 1, 
onder a), b) of c), als ontvankelijk worden 
aangemerkt, wanneer de gedwongen 
ontslagen ernstige gevolgen hebben voor 
de werkgelegenheid en de lokale of 

3. Op kleine arbeidsmarkten of in 
uitzonderlijke omstandigheden, die door de 
aanvragende lidstaat naar behoren worden 
onderbouwd, kan een aanvraag voor een 
financiële bijdrage op grond van dit artikel, 
zelfs als niet volledig voldaan wordt aan de 
criteria van lid 1, onder a), b) of c), als 
ontvankelijk worden aangemerkt, wanneer 
de gedwongen ontslagen ernstige gevolgen 
hebben voor de werkgelegenheid en de 
lokale of regionale economie. De 
aanvragende lidstaat vermeldt aan welke 



PR\1157866NL.docx 27/49 PE625.202v01-00

NL

regionale economie. De aanvragende 
lidstaat vermeldt aan welke van de criteria 
voor steunverlening van lid 1, onder a), b) 
of c), niet volledig wordt voldaan. Het 
totaalbedrag van de aanvragen voor 
uitzonderlijke omstandigheden mag niet 
meer bedragen dan 15 % van het jaarlijkse 
maximumbedrag van het EFG.

van de criteria voor steunverlening van 
lid 1, onder a), b) of c), niet volledig wordt 
voldaan. Het totaalbedrag van de 
aanvragen voor uitzonderlijke 
omstandigheden mag niet meer bedragen 
dan 15 % van het jaarlijkse 
maximumbedrag van het EFT.

Or. fr

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het EFG kan niet worden ingezet 
wanneer werknemers worden ontslagen als 
gevolg van bezuinigingen van een lidstaat 
op de begroting waardoor sectoren worden 
getroffen die afhankelijk zijn van 
overheidsfinanciering.

4. Het EFT kan niet worden ingezet 
wanneer werknemers worden ontslagen als 
gevolg van bezuinigingen van een lidstaat 
op de begroting waardoor sectoren worden 
getroffen die afhankelijk zijn van 
overheidsfinanciering.

Or. fr

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Hoge werkloosheid 

Voor regio's waar de werkloosheid 10 %
of hoger is, kunnen de in artikel 5, leden 1 
tot en met 3 bedoelde aanvragen van 
lidstaten worden vergezeld van een 
aanvraag voor een financiële bijdrage uit 
het EFT voor uitzonderlijke maatregelen 
zoals vermeld in artikel 8, lid 2 die tot doel 
hebben de werkgelegenheid en de 
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sociaaleconomische vooruitzichten van de 
betrokken regio en/of het betrokken 
geografisch gebied te verbeteren, mits de 
aanvraag gericht is op een NUTS 2-regio 
of twee aan elkaar grenzende NUTS 2-
regio's, of meer dan twee aan elkaar 
grenzende NUTS 2-regio's.

Or. fr

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanvragende lidstaat specificeert 
de methode die gebruikt wordt om het in 
artikel 4 vermelde aantal werknemers en 
zelfstandigen te berekenen voor de 
toepassing van artikel 5.

1. De aanvragende lidstaat specificeert 
de methode die gebruikt wordt om het in 
artikel 4 vermelde aantal werknemers en 
zelfstandigen te berekenen voor de 
toepassing van artikel 5, leden 1 tot en met 
3.

Or. fr

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvragende lidstaat kan een door het 
EFG medegefinancierd gecoördineerd 
pakket van individuele diensten in 
overeenstemming met artikel 8 aanbieden 
aan in aanmerking komende begunstigden, 
onder wie:

1. De aanvragende lidstaat kan een 
door het EFT medegefinancierd 
gecoördineerd pakket van individuele 
diensten in overeenstemming met artikel 8, 
lid 1 aanbieden aan in aanmerking 
komende begunstigden, onder wie:

Or. fr
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ontslagen werknemers en 
zelfstandigen die hun werkzaamheden 
hebben beëindigd, berekend 
overeenkomstig artikel 6, binnen de in 
artikel 5 bedoelde referentieperioden;

a) ontslagen werknemers en 
zelfstandigen die hun werkzaamheden 
hebben beëindigd, berekend 
overeenkomstig artikel 6, binnen de in 
artikel 5, leden 1 tot en met 3 bedoelde 
referentieperioden;

Or. fr

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ontslagen werknemers en 
zelfstandigen die hun werkzaamheden 
hebben beëindigd, berekend 
overeenkomstig artikel 6, buiten de in 
artikel 5 bedoelde referentieperioden, 
namelijk zes maanden voor het begin van 
de referentieperiode of tussen het einde van 
de referentieperiode en de laatste dag vóór 
de datum van de voltooiing van de 
beoordeling door de Commissie.

b) ontslagen werknemers en 
zelfstandigen die hun werkzaamheden 
hebben beëindigd, berekend 
overeenkomstig artikel 6, buiten de in 
artikel 5, leden 1 tot en met 3 bedoelde 
referentieperioden, namelijk negen
maanden voor het begin van de 
referentieperiode of tussen het einde van de 
referentieperiode en de laatste dag vóór de 
datum van de voltooiing van de 
beoordeling door de Commissie.

Or. fr

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van artikel 2 mogen 
lidstaten die een aanvraag hebben 
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ingediend door het EFT 
medegefinancierde individuele diensten 
verlenen aan:

a) langdurig werklozen of NEET's 
jonger dan 25 jaar, of indien lidstaten 
daartoe besluiten jonger dan 30 jaar, op 
de dag van indiening van de aanvraag, al 
naargelang het aantal beoogde 
begunstigden, met voorrang voor 
werklozen of personen die hun 
werkzaamheden hebben beëindigd, voor 
zover ten minste een deel van deze 
ontslagen zoals bedoeld in de artikelen 3 
en 4 in NUTS 2-regio's zijn gevallen waar 
de werkloosheid onder jongeren meer dan 
20 % bedraagt. De steun mag worden 
verleend aan NEET's jonger dan 25 jaar, 
of indien lidstaten daartoe besluiten 
jonger dan 30 jaar, in die NUTS 2-regio's 
waar de werkloosheid onder jongeren 
meer dan 20 % bedraagt;

b) werknemers die geen ontslagen 
werknemers of zelfstandigen die hun 
werkzaamheden hebben beëindigd zijn 
zoals bedoeld in artikel 4, maar die 
dreigen te worden getroffen door 
herstructurering, voor zover zij deel 
uitmaken van dezelfde NACE Rev. 2-
afdelingen als degene waartoe de in lid 1, 
onder a) en b) vermelde werknemers 
behoren.

Or. fr

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea, onder b), bedoelde 
werknemers en zelfstandigen worden 
geacht in aanmerking te komen, op 
voorwaarde dat een duidelijk oorzakelijk 
verband kan worden gelegd met de 

Voor een door een lidstaat ingediende 
EFT-aanvraag mag het aantal personen 
dat overeenkomstig artikel 7, lid 2, 
onder a) in aanmerking komt niet hoger 
zijn dan het aantal werknemers dat 
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gebeurtenis die aanleiding gaf tot de 
gedwongen ontslagen in de 
referentieperiode.

overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder a) 
en b) in aanmerking komt.

Or. fr

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een financiële bijdrage uit het EFG kan 
worden bestemd voor actieve 
arbeidsmarktmaatregelen in het kader van 
een gecoördineerd pakket van individuele 
dienstverlening, om de beoogde 
begunstigden, en in het bijzonder de meest 
kansarme ontslagen werknemers, weer aan 
een dienstbetrekking of zelfstandige arbeid 
te helpen.

Een financiële bijdrage uit het EFT kan 
worden bestemd voor actieve 
arbeidsmarktmaatregelen in het kader van 
een gecoördineerd pakket van individuele 
dienstverlening, om de beoogde 
begunstigden, en in het bijzonder de meest 
kansarme ontslagen werknemers, weer aan 
een dienstbetrekking of zelfstandige arbeid 
te helpen.

Or. fr

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verspreiding van vaardigheden die 
vereist zijn in het digitale industriële 
tijdperk moet een verplicht horizontaal 
onderdeel vormen van de gecoördineerde 
pakketten van individuele diensten die 
worden aangeboden. Het opleidingsniveau 
moet worden aangepast aan de 
kwalificaties en behoeften van de 
betrokken begunstigde.

De verspreiding van vaardigheden die 
vereist zijn in het digitale industriële 
tijdperk moet een horizontaal onderdeel 
vormen dat moet worden bevorderd in het 
kader van de verschillende individuele 
diensten die worden aangeboden. Het 
opleidingsniveau moet worden aangepast 
aan de kwalificaties en behoeften van de 
betrokken begunstigde.

Or. fr
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Amendement 50

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 
bedragen.

Or. fr

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Binnen de beperkingen van 
artikel 5, lid 5 kan een bijdrage uit het 
EFT worden verstrekt voor maatregelen 
die tot doel hebben de werkgelegenheid en 
de sociaaleconomische vooruitzichten van 
de regio te verbeteren. Voor een door een 
lidstaat ingediende EFT-aanvraag 
bedragen de kosten van deze maatregelen 
niet meer dan 35 % van de totale kosten 
van het in lid 1 vermelde gecoördineerde 
pakket van individuele dienstverlening, en 
het medefinancieringsaandeel dat de 
lidstaat enkel voor deze maatregelen 
betaalt, is gelijkmatig verdeeld tussen de 
publieke sector en de private sector. Bij 
deze maatregelen kan het gaan om:

a) capaciteitsopbouw, 
netwerkvorming en uitwisseling van 
ervaringen om sociale partners, regionale 
overheden en lokale organisaties in 
samenwerking met het bedrijfsleven te 
helpen de economische en sociale situatie 
van de regio te beoordelen, en met name 
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de ontwikkeling van de werkloosheid op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau en 
het effect van de herstructurering op 
bepaalde sectoren en regio's te volgen, 
systemen voor vroegtijdige waarschuwing 
op te zetten, en een gemeenschappelijke 
diagnose op te stellen en toekomstige 
gezamenlijke acties voor te bereiden om 
bijvoorbeeld te bepalen welke 
economische sectoren in de toekomst 
aanzienlijke 
werkgelegenheidsperspectieven kunnen 
bieden;

b) versterking van de actieve 
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen, zoals de 
vaststelling van onderwijs- en 
opleidingsdiensten die kunnen bijdragen 
aan de ontwikkeling van deze sectoren, de 
opstelling van opleidingsplannen, de 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
vaardigheden, met name algemene en 
transversale vaardigheden, met bijzondere 
aandacht voor scholing van 
laaggeschoolde volwassenen, en de 
verlening van diensten voor 
loopbaanbegeleiding en steun voor 
validatie van niet-formele en informele 
leerresultaten en certificering van 
opgedane ervaring.

Or. fr

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende maatregelen komen niet in 
aanmerking voor een financiële bijdrage uit 
het EFG:

De volgende maatregelen komen niet in 
aanmerking voor een financiële bijdrage uit 
het EFT:

Or. fr
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Amendement 53

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 EFT ondersteunde 
maatregelen treden niet in de plaats van 
maatregelen die gericht zijn op passieve 
sociale bescherming.

Or. fr

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op initiatief van de aanvragende 
lidstaat kan een financiële bijdrage uit het 
EFG beschikbaar worden gesteld voor de 
activiteiten op het vlak van voorbereiding, 
beheer, voorlichting en publiciteit en 
controle en rapportage.

4. Op initiatief van de aanvragende 
lidstaat kan een financiële bijdrage uit het 
EFT beschikbaar worden gesteld voor de 
activiteiten op het vlak van voorbereiding, 
beheer, voorlichting en publiciteit en 
controle en rapportage.

Or. fr

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen tien werkdagen na de datum 
van indiening van de aanvraag of, in 
voorkomend geval, na de datum waarop de 
Commissie de vertaling van de aanvraag 
heeft ontvangen, naargelang van welke 
datum het laatst valt, deelt de Commissie 
de lidstaat eventueel mee welke 
aanvullende gegevens zij nodig heeft om 

2. Binnen tien werkdagen na de datum 
van de indiening van de aanvraag of, in 
voorkomend geval, na de datum waarop de 
Commissie de vertaling van de aanvraag 
heeft ontvangen, naargelang van welke 
datum het laatst valt, bevestigt de 
Commissie de ontvangst van de aanvraag 
en deelt zij de lidstaat eventueel mee welke 
aanvullende gegevens zij nodig heeft om 
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de aanvraag te kunnen beoordelen. de aanvraag te kunnen beoordelen.

Or. fr

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aan de hand van de door de lidstaat 
verstrekte gegevens beoordeelt de 
Commissie binnen zestig werkdagen na 
ontvangst van de volledige aanvraag of, 
indien van toepassing, de vertaling 
daarvan, definitief of de aanvraag aan de 
voorwaarden voor het toekennen van een 
financiële bijdrage voldoet. Indien de 
Commissie bij uitzondering niet aan deze 
deadline kan voldoen, licht zij schriftelijk 
toe om welke reden.

4. Aan de hand van de door de lidstaat 
verstrekte gegevens beoordeelt de 
Commissie binnen veertig werkdagen na 
ontvangst van de volledige aanvraag of, 
indien van toepassing, de vertaling 
daarvan, definitief of de aanvraag aan de 
voorwaarden voor het toekennen van een 
financiële bijdrage voldoet. Indien de 
Commissie bij uitzondering niet aan deze 
deadline kan voldoen, beschikt zij over een 
aanvullende termijn van twintig dagen, 
mits zij de betrokken lidstaat voorafgaand 
een schriftelijke toelichting van de reden 
van haar vertraging toezendt.

Or. fr

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) de geraamde begroting voor de 
afzonderlijke onderdelen van het 
gecoördineerde pakket van individuele 
dienstverlening ter ondersteuning van de 
in artikel 7, lid 2, onder b) vermelde 
begunstigden, in voorkomend geval;

Or. fr
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Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de data waarop met de individuele 
dienstverlening aan de beoogde 
begunstigden en de activiteiten tot 
uitvoering van het EFG, zoals vermeld in 
artikel 8, is begonnen of waarop verwacht 
wordt daarmee te beginnen;

j) de data waarop met de individuele 
dienstverlening aan de beoogde 
begunstigden en de activiteiten tot 
uitvoering van het EFT, zoals vermeld in 
artikel 8, is begonnen of waarop verwacht 
wordt daarmee te beginnen;

Or. fr

Amendement 59

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 
EFT-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;

Or. fr

Amendement 60

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) indien het een aanvraag voor 
steun uit het EFT overeenkomstig 
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artikel 7, lid 2, onder b) betreft, een 
verklaring dat de betrokken private sector 
30 % van de totale geraamde kosten van 
de onder i bis) vermelde maatregelen voor 
zijn rekening neemt ten gunste van in 
artikel 8, lid 1 vermelde acties.

Or. fr

Amendement 61

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Indien een EFT-aanvraag wordt 
ingediend binnen de beperkingen van 
artikel 5, lid 5, bevat deze aanvraag naast 
de in artikel 9, lid 5 vermelde gegevens, de 
volgende gegevens:

a) een korte beschrijving van de 
economische situatie van de 
werkgelegenheid op lokaal, regionaal of 
nationaal niveau;

b) een gedetailleerde beschrijving van 
het gecoördineerde pakket van diensten 
voor ondersteuning van de transitie en de 
daarmee samenhangende uitgaven, 
waaronder met name elke maatregel tot
ondersteuning van initiatieven voor 
arbeidsmarktactivering en elke maatregel 
die gericht is op versterking van de 
sociaaleconomische en 
milieuvooruitzichten van de betrokken 
regio;

c) de geraamde begroting voor de 
afzonderlijke onderdelen van het 
gecoördineerde pakket van diensten zoals 
vermeld in artikel 8, lid 2.

Or. fr
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Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een financiële bijdrage uit het EFG
is geen vervanging van de maatregelen die 
bedrijven krachtens het nationale recht of 
collectieve arbeidsovereenkomsten moeten 
nemen.

1. Een financiële bijdrage uit het EFT
is geen vervanging van de maatregelen die 
bedrijven krachtens het nationale recht of 
collectieve arbeidsovereenkomsten moeten 
nemen.

Or. fr

Amendement 63

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

Or. fr

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De aanvragende lidstaat garandeert 
dat voor de specifieke maatregelen 
waarvoor uit het EFG een financiële 
bijdrage wordt ontvangen, geen steun uit 
andere financieringsinstrumenten van de 

5. De aanvragende lidstaat garandeert 
dat voor de specifieke maatregelen 
waarvoor uit het EFT een financiële 
bijdrage wordt ontvangen, geen steun uit 
andere financieringsinstrumenten van de 
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Unie ter beschikking wordt gesteld. Unie ter beschikking wordt gesteld.

Or. fr

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1

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 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 EFT.

Or. fr

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op initiatief van de Commissie kan 
maximaal 0,5 % van het jaarlijkse 
maximumbedrag van het EFG worden 
gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand voor de uitvoering 
ervan, zoals werkzaamheden op het gebied 
van voorbereiding, monitoring, controle, 
audit en evaluatie, daaronder begrepen 
institutionele 
informatietechnologiesystemen, 
communicatiemaatregelen en maatregelen 
die de zichtbaarheid van het EFG
vergroten, alsook andere maatregelen voor 
administratieve en technische bijstand. 
Dergelijke maatregelen kunnen betrekking 
hebben op toekomstige en eerdere 
programmeringsperioden.

1. Op initiatief van de Commissie kan 
maximaal 0,5 % van het jaarlijkse 
maximumbedrag van het EFT worden 
gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand voor de uitvoering 
ervan, zoals werkzaamheden op het gebied 
van voorbereiding, monitoring, controle, 
audit en evaluatie, daaronder begrepen 
institutionele 
informatietechnologiesystemen, 
communicatiemaatregelen en maatregelen 
die de zichtbaarheid van het EFT
vergroten, alsook andere maatregelen voor 
administratieve en technische bijstand. 
Dergelijke maatregelen kunnen betrekking 
hebben op toekomstige en eerdere 
programmeringsperioden.
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Or. fr

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 EFT betrokken 
partijen, met inbegrip van het Europees 
Parlement, mee welke onderaannemer 
hiervoor is gekozen.

Or. fr

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De technische bijstand van de 
Commissie omvat het verstrekken van 
informatie en richtsnoeren aan de lidstaten 
voor het gebruik van, het toezicht op en de 
evaluatie van het EFG. De Commissie 
verstrekt ook informatie over en duidelijke 
richtsnoeren voor het gebruik van het EFG
aan de Europese en nationale sociale 
partners. De richtsnoeren kunnen ook 
betrekking hebben op de oprichting van 
taskforces in gevallen van ernstige 
economische ontwrichtingen in een 
lidstaat.

4. De technische bijstand van de 
Commissie omvat het verstrekken van 
informatie en richtsnoeren aan de lidstaten 
voor het gebruik van, het toezicht op en de 
evaluatie van het EFT. De Commissie 
verstrekt ook informatie over en duidelijke 
richtsnoeren voor het gebruik van het EFT
aan de Europese en nationale sociale 
partners. De richtsnoeren kunnen ook 
betrekking hebben op de oprichting van 
taskforces in gevallen van ernstige 
economische ontwrichtingen in een 
lidstaat.

Or. fr
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Amendement 69

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 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 EFT, 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.

Or. fr

Amendement 70

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-dossiers 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 
ervaringen informatie- en 
communicatieactiviteiten uit betreffende 
EFT-dossiers en -resultaten met als doel 
de effectiviteit van het EFT te verbeteren 
en ervoor te zorgen dat burgers en 
werknemers in de Unie op de hoogte zijn 
van het bestaan van het EFT.

Or. fr

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van de overeenkomstig 1. Op basis van de overeenkomstig 
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artikel 9 uitgevoerde beoordeling voert de 
Commissie, aan de hand van met name het 
aantal beoogde begunstigden, de 
voorgestelde maatregelen en de geraamde 
kosten, een evaluatie uit en doet zo snel 
mogelijk een voorstel inzake de hoogte van 
de eventuele financiële bijdrage uit het 
EFG die kan worden verstrekt binnen de 
grenzen van de beschikbare middelen.

artikel 9 uitgevoerde beoordeling voert de 
Commissie, aan de hand van met name het 
aantal beoogde begunstigden, de 
voorgestelde maatregelen en de geraamde 
kosten, een evaluatie uit en doet binnen de 
in artikel 9, lid 4 vastgestelde termijn een 
voorstel inzake de hoogte van de eventuele 
financiële bijdrage uit het EFT die kan 
worden verstrekt binnen de grenzen van de 
beschikbare middelen.

Or. fr

Amendement 72

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 EFT voor de aangeboden 
maatregelen bedraagt niet meer dan 70 %
van de totale geraamde kosten zoals 
vermeld in artikel 9.

Or. fr

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de Commissie op grond van de 
in artikel 9 uitgevoerde beoordeling van 
mening is dat niet aan de voorwaarden 
voor een financiële bijdrage uit hoofde van 
deze verordening wordt voldaan, stelt zij 
de aanvragende lidstaat daarvan 
onmiddellijk in kennis.

4. Als de Commissie op grond van de 
in artikel 9 uitgevoerde beoordeling van 
mening is dat niet aan de voorwaarden 
voor een financiële bijdrage uit hoofde van 
deze verordening wordt voldaan, stelt zij 
de aanvragende lidstaat en alle andere bij 
het EFT betrokken partijen, met inbegrip 
van het Europees Parlement, daarvan 
onmiddellijk in kennis.



PR\1157866NL.docx 43/49 PE625.202v01-00

NL

Or. fr

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uitgaven komen in aanmerking 
voor een financiële bijdrage uit het EFG
vanaf de in de aanvraag op grond van 
artikel 9, lid 5, onder j), bedoelde data 
waarop de betrokken lidstaat aanvangt of 
verwacht wordt aan te vangen met
individuele dienstverlening aan de beoogde 
begunstigden of betalingsverplichtingen op 
zich neemt voor de administratieve 
uitgaven betreffende de uitvoering van het 
EFG overeenkomstig artikel 8, leden 1 
en 4.

1. Uitgaven komen in aanmerking 
voor een financiële bijdrage uit het EFT
vanaf de in de aanvraag op grond van 
artikel 9, lid 5, onder j), bedoelde data 
waarop de betrokken lidstaat aanvangt of 
verwacht wordt aan te vangen met 
individuele dienstverlening aan de beoogde 
begunstigden of betalingsverplichtingen op 
zich neemt voor de administratieve 
uitgaven betreffende de uitvoering van het 
EFT overeenkomstig artikel 8, leden 1 
en 4.

Or. fr

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitvoeringsperiode is de periode 
vanaf de in de aanvraag op grond van 
artikel 9, lid 5, onder j), bedoelde data 
waarop de betrokken lidstaat aanvangt met 
de individuele dienstverlening aan de 
beoogde begunstigden en met de in 
artikel 8 bedoelde activiteiten tot 
uitvoering van het EFG, en eindigt 
24 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van het besluit 
betreffende de financiële bijdrage.

3. De uitvoeringsperiode is de periode 
vanaf de in de aanvraag op grond van 
artikel 9, lid 5, onder j), bedoelde data 
waarop de betrokken lidstaat aanvangt met 
de individuele dienstverlening aan de 
beoogde begunstigden en met de in 
artikel 8 bedoelde activiteiten tot 
uitvoering van het EFT, en eindigt 
24 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van het besluit 
betreffende de financiële bijdrage.

Or. fr



PE625.202v01-00 44/49 PR\1157866NL.docx

NL

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een begunstigde een 
onderwijs- of opleidingscursus volgt die 
twee jaar of langer duurt, komen de 
uitgaven voor een dergelijke cursus in 
aanmerking voor medefinanciering door 
het EFG tot de datum waarop het in 
artikel 20, lid 1, bedoelde eindverslag moet 
worden ingediend, mits de desbetreffende 
uitgaven zijn gedaan vóór die datum.

4. Wanneer een begunstigde een 
onderwijs- of opleidingscursus volgt die 
twee jaar of langer duurt, komen de 
uitgaven voor een dergelijke cursus in 
aanmerking voor medefinanciering door 
het EFT tot de datum waarop het in 
artikel 20, lid 1, bedoelde eindverslag moet 
worden ingediend, mits de desbetreffende 
uitgaven zijn gedaan vóór die datum.

Or. fr

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

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 EFT is voldaan, dient zij 
een verzoek in tot overschrijving naar de 
desbetreffende begrotingsonderdelen 
overeenkomstig artikel 31 van het 
Financieel Reglement.

Or. fr

Amendement 78

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

Or. fr

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk zes maanden nadat de 
Commissie alle overeenkomstig lid 1 
vereiste gegevens heeft ontvangen, sluit zij 
de financiële bijdrage af door het 
eindbedrag van de financiële bijdrage uit 
het EFG te bepalen alsook het eventuele 
saldo dat de betrokken lidstaat 
verschuldigd is overeenkomstig artikel 24. 
De afsluiting vindt enkel plaats indien de 
resultaatindicator op langere termijn wordt 
verstrekt overeenkomstig lid 2.

3. Uiterlijk zes maanden nadat de 
Commissie alle overeenkomstig lid 1 
vereiste gegevens heeft ontvangen, sluit zij 
de financiële bijdrage af door het 
eindbedrag van de financiële bijdrage uit 
het EFT te bepalen alsook het eventuele 
saldo dat de betrokken lidstaat 
verschuldigd is overeenkomstig artikel 24. 
De afsluiting vindt enkel plaats indien de 
resultaatindicator op langere termijn wordt 
verstrekt overeenkomstig lid 2.

Or. fr
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Amendement 80

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 EFT 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.

Or. fr

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 EFT.



PR\1157866NL.docx 47/49 PE625.202v01-00

NL

Or. fr

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om ervoor te zorgen dat de 
voortgang van het EFG bij het behalen van 
de doelstellingen ervan doeltreffend wordt 
beoordeeld, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 25 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de bijlage te 
wijzigen met het oog op herziening of 
aanvulling van de indicatoren, indien 
nodig, en deze verordening aan te vullen 
met bepalingen betreffende de vaststelling 
van een kader voor toezicht en evaluatie.

4. Om ervoor te zorgen dat de 
voortgang van het EFT bij het behalen van 
de doelstellingen ervan doeltreffend wordt 
beoordeeld, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 25 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de bijlage te 
wijzigen met het oog op herziening of 
aanvulling van de indicatoren, indien 
nodig, en deze verordening aan te vullen 
met bepalingen betreffende de vaststelling 
van een kader voor toezicht en evaluatie.

Or. fr

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de Commissie 
voor de uitvoering van de algemene 
begroting van de Unie, zijn de lidstaten 
verantwoordelijk voor het beheer en de 
financiële controle van de door het EFG
gefinancierde maatregelen. Dit houdt in dat 
zij:

1. Onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de Commissie 
voor de uitvoering van de algemene 
begroting van de Unie, zijn de lidstaten 
verantwoordelijk voor het beheer en de 
financiële controle van de door het EFT
gefinancierde maatregelen. Dit houdt in dat 
zij:

Or. fr
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Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van artikel [63, lid 3,?] 
van het Financieel Reglement wijzen de 
lidstaten de organen aan die bevoegd zijn 
om de uit het EFG gefinancierde 
maatregelen te beheren en te controleren. 
Deze organen verstrekken de Commissie 
de in [artikel 63, leden 5, 6) en 7)?] van het 
Financieel Reglement bedoelde informatie 
over de uitvoering van de financiële 
bijdrage wanneer het in artikel 20, lid 1, 
van deze verordening bedoelde eindverslag 
wordt ingediend.

Voor de toepassing van artikel [63, lid 3,?] 
van het Financieel Reglement wijzen de 
lidstaten de organen aan die bevoegd zijn 
om de uit het EFT gefinancierde 
maatregelen te beheren en te controleren. 
Deze organen verstrekken de Commissie 
de in [artikel 63, leden 5, 6) en 7)?] van het 
Financieel Reglement bedoelde informatie 
over de uitvoering van de financiële 
bijdrage wanneer het in artikel 20, lid 1, 
van deze verordening bedoelde eindverslag 
wordt ingediend.

Or. fr

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de bevoegdheden van de 
Rekenkamer en de controles van de 
lidstaten overeenkomstig de nationale 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen, mogen ambtenaren of 
vertegenwoordigers van de Commissie de 
door het EFG gefinancierde maatregelen 
ter plaatse controleren, waaronder door 
middel van steekproeven, mits deze 
controles ten minste één werkdag van 
tevoren worden aangekondigd. De 
Commissie stelt de aanvragende lidstaat in 
kennis van de controle teneinde alle nodige 
medewerking te verkrijgen. Aan deze 
controles mogen ambtenaren of 
vertegenwoordigers van de betrokken 
lidstaat deelnemen.

Onverminderd de bevoegdheden van de 
Rekenkamer en de controles van de 
lidstaten overeenkomstig de nationale 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen, mogen ambtenaren of 
vertegenwoordigers van de Commissie de 
door het EFT gefinancierde maatregelen 
ter plaatse controleren, waaronder door 
middel van steekproeven, mits deze 
controles ten minste één werkdag van 
tevoren worden aangekondigd. De 
Commissie stelt de aanvragende lidstaat in 
kennis van de controle teneinde alle nodige 
medewerking te verkrijgen. Aan deze 
controles mogen ambtenaren of 
vertegenwoordigers van de betrokken 
lidstaat deelnemen.
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Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaat zorgt ervoor dat alle 
bewijsstukken met betrekking tot uitgaven 
gedurende een periode van drie jaar na de 
afsluiting van een financiële bijdrage uit 
het EFG ter beschikking van de 
Commissie en de Rekenkamer worden 
gehouden.

7. De lidstaat zorgt ervoor dat alle 
bewijsstukken met betrekking tot uitgaven 
gedurende een periode van drie jaar na de 
afsluiting van een financiële bijdrage uit 
het EFT ter beschikking van de Commissie 
en de Rekenkamer worden gehouden.

Or. fr
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