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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is in 2007 opgericht voor 
het opvangen van de negatieve gevolgen voor de meest kwetsbare en minst gekwalificeerde 
werknemers die hun baan verliezen als gevolg van de veranderingen in de mondiale 
handelspatronen. Middels het medefinancieren van actieve arbeidsmarktmaatregelen beoogt 
het EFG ertoe bij te dragen dat in het bijzonder laagopgeleide, oudere en jonge werklozen 
opnieuw een baan vinden of als zelfstandige aan de slag gaan in gebieden en sectoren die met 
ernstige economische verstoringen te kampen hebben. De aangetoonde meerwaarde van het 
EFG als instrument van het sociaal beleid van de EU zit in het feit dat het zichtbare en 
gerichte financiële steun biedt voor gepersonaliseerde programma's voor de na- en bijscholing 
en de reïntegratie in de arbeidsmarkt van werknemers die te maken krijgen met collectief 
ontslag.

Rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie om oon na 2020 door te gaan met de 
EFG-maatregelen. Het vormt de uitdrukking van de politieke wil van versterking van 
eenieder's recht heeft op hoogwaardige en inclusieve voorzieningen voor onderwijs, opleiding 
en een leven lang leren om de vaardigheden te verwerven en te onderhouden die nodig zijn 
om ten volle aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen en overgangen op de 
arbeidsmarkt met succes te kunnen opvangen.

Rapporteur juicht het met name toe dat het toepassingsgebied van het EFG wordt uitgebreid 
tot andere redenen voor verstoring, zoals automatisering en digitalisering, teneinde rekening 
te houden met nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hij is dan ook van oordeel dat de 
naam van het fonds niet geëigend is omdat het niet alleen iets beoogt te doen aan de gevolgen 
van de globalisering, en dat dus overwogen moet worden een nieuwe naam te kiezen.

Rapporteur geeft verder aan dat de behandeling van de aanvragen moet worden versneld en 
dat de procedures moeten worden vereenvoudigd, teneinde tot een snellere besluitvorming 
over het gebruik van de middelen van het EFG te komen, zodat de steun sneller terecht kan 
komen bij de mensen die hun baan hebben verloren.

Tot slot, om te bewerkstelligen dat kleinere groepen ontslagen werknemers voor steun van het 
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering kunnen komen en om iets te doen aan 
de administratieve obstakels die lidstaten verhinderen een steunaanvraag in te dienen, stelt 
rapporteur voor de drempel voor het aantal ontslagen werknemers te verlagen van 250 naar 
150. grootschalig collectief ontslag komt minder vaak voor en kmo's nemen een aanzienlijk 
deel van de huidige werkgelegenheid voor hun rekening. Deze aanpassing zou een positief 
effect kunnen hebben voor de potentiële begunstigde en de kansen op terugkeer op de 
arbeidsmarkt in alle regio's van de Europese Unie doen toenemen.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij de uitvoering van de fondsen 
moeten de in artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) en in 
artikel 10 VWEU neergelegde horizontale 
beginselen, met inbegrip van de in artikel 5 
VEU neergelegde beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, worden 
geëerbiedigd, rekening houdend met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. De lidstaten en de 
Commissie moeten ernaar streven 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen, het 
genderperspectief te integreren en 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid te bestrijden. De doelstellingen 
van de fondsen moeten worden nagestreefd 
in het kader van duurzame ontwikkeling en 
van de bevordering door de Unie van de in 
de artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast.

(1) Bij de uitvoering van de fondsen 
moeten de in artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) en in 
de artikelen 9 en 10 VWEU neergelegde 
horizontale beginselen, met inbegrip van 
de in artikel 5 VEU neergelegde beginselen 
van non-discriminatie, subsidiariteit en 
evenredigheid, worden geëerbiedigd, 
rekening houdend met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. De 
lidstaten en de Commissie moeten ernaar 
streven ongelijkheden tussen mannen en 
vrouwen op te heffen en de gelijkheid van 
mannen en vrouwen te bevorderen, het 
genderperspectief te integreren en 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid te bestrijden. De doelstellingen 
van de fondsen moeten worden nagestreefd 
in het kader van duurzame ontwikkeling, 
de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling van de VN (SDG's) en de 
verbintenis die de Unie is aangegaan met 
betrekking tot de Overeenkomst van Parijs 
inzake klimaatverandering van 2015 na
de 21ste Conferentie van de partijen bij 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering 
("Overeenkomst van Parijs"), de 
bevordering van de in de artikelen 11 
en 191, lid 1, VWEU verankerde 
doelstelling inzake behoud, bescherming 
en verbetering van de kwaliteit van het 
milieu, waarbij het beginsel "de vervuiler 
betaalt" wordt toegepast.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op 20 juni 2017 heeft de Raad de 
reactie van de Unie16 op de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling van de 
Verenigde Naties (VN)17, "Een duurzame 
Europese toekomst", bekrachtigd. De Raad 
onderstreept hoe belangrijk het is om 
duurzame ontwikkeling te bereiken in al 
haar drie dimensies (economisch, sociaal 
en milieu), en om dit op een evenwichtige 
en geïntegreerde wijze te doen. Het is 
cruciaal dat duurzame ontwikkeling 
integraal deel gaat uitmaken van het 
beleidskader van de EU en dat de Unie 
ambitieus beleid voert om wereldwijde 
uitdagingen aan te pakken. De Raad 
verwelkomde de mededeling van de 
Commissie "Volgende stappen voor een 
duurzame Europese toekomst" van 
22 november 2016 als een eerste stap naar 
het integreren van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
het centraal stellen van duurzame 
ontwikkeling in alle beleidsdomeinen van 
de Unie, ook via haar 
financieringsinstrumenten.

(3) Op 20 juni 2017 heeft de Raad de 
reactie van de Unie16 op de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling van de 
Verenigde Naties (VN)17, "Een duurzame 
Europese toekomst", bekrachtigd. De Raad 
onderstreept hoe belangrijk het is om 
duurzame ontwikkeling te bereiken in al 
haar drie dimensies (economisch, sociaal 
en milieu), met inbegrip van cultuur, en 
om dit op een evenwichtige en 
geïntegreerde wijze te doen. Het is cruciaal 
dat duurzame ontwikkeling integraal deel 
gaat uitmaken van het beleidskader van de 
EU en dat de Unie ambitieus beleid voert 
om wereldwijde uitdagingen aan te pakken. 
De Raad verwelkomde de mededeling van 
de Commissie "Volgende stappen voor een 
duurzame Europese toekomst" van 
22 november 2016 als een eerste stap naar 
het integreren van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
het centraal stellen van duurzame 
ontwikkeling in alle beleidsdomeinen van 
de Unie, ook via haar 
financieringsinstrumenten.

_________________ _________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-
2030-agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/

17

https://sustainabledevelopment.un.org/pos
t2015/transformingourworld

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

Amendement 3

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 

(6) In haar "discussienota over het in 
goede banen leiden van de 
mondialisering"20 wijst de Commissie de 
combinatie van handelsgerelateerde 
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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.

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, regio's en staten, 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 men beter voorbereid is op de 
effecten van globalisering, en dat de 
verwachte voordelen ervan billijker 
worden verdeeld door economische 
openheid en technologische vooruitgang te 
verzoenen met degelijke re-integratie en
sociale bescherming.

_________________ _________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicati
ons/reflection-paper-harnessing-
globalisation_nl

20

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

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In haar "discussienota over de 
toekomst van de EU-financiën"21

onderstreept de Commissie de noodzaak 
om economische en sociale verschillen 
tussen en binnen de lidstaten te verkleinen. 
Investeren in gelijke behandeling, sociale 

(7) In haar "discussienota over de 
toekomst van de EU-financiën"21

onderstreept de Commissie de noodzaak 
om economische en sociale verschillen 
tussen en binnen de lidstaten te verkleinen. 
Investeren in duurzame ontwikkeling, 
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inclusie, onderwijs en opleiding en 
gezondheid is daarom een kernprioriteit.

gelijke behandeling, sociale inclusie, 
onderwijs en opleiding en gezondheid is 
daarom een kernprioriteit.

_________________ _________________

21https://ec.europa.eu/commission/publica
tions/reflection-paper-future-eu-
finances_nl

21https://ec.europa.eu/commission/publicati
ons/reflection-paper-future-eu-finances_nl

Amendement 5

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 

(8) De globalisering en technologische 
veranderingen, alsmede de 
klimaatverandering 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 en de effecten op de 
betrokken regio's, beter kunnen worden 
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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.

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. In 
het kader van een meer proactieve 
benadering kan het EFG worden gebruikt 
om werknemers te helpen die nog een 
baan hebben, maar binnen een bepaalde 
periode zullen worden ontslagen.

_________________ _________________

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.

Amendement 6

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 

(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 
naar hoogwaardige en duurzame banen 
(zoals groene banen). Gezien de 
wisselwerking tussen en de wederzijdse 
effecten van open handel, technologische 
veranderingen of andere factoren, zoals de 
geplande overgang naar een koolstofarme 
economie, met name in regio's die worden 
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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 
een Unie die ons beschermt, sterker maakt, 
en verdedigt: Het meerjarig financieel 
kader 2021-2027" en de bijlage27 erbij is 
vermeld.

getroffen door de uitfasering van 
steenkool, 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 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 
een Unie die ons beschermt, sterker maakt, 
en verdedigt: Het meerjarig financieel 
kader 2021-2027" en de bijlage27 erbij is 
vermeld.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De afname van de 
steenkoolwinning en de overschakeling op 
alternatieve energiebronnen, deels vereist 
door het Europese klimaatbeleid, brengen 
voor bepaalde regio's waar tot nu toe 
steenkool werd gewonnen, grote 
uitdagingen met zich mee. In het 
bijzonder voor 
steenkoolwinningsgebieden heeft de 
uitfasering van steenkool economische 
last en werkgelegenheidsrisico's tot 
gevolg. Deze structurele veranderingen 
moeten begeleid, ondersteund en sociaal 
draaglijk worden gemaakt.
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Amendement 8

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 EFG te 
handhaven, een aanvraag voor steun 
worden ingediend wanneer een grote 
herstructurering een zeer grote impact heeft 
op de lokale of regionale economie, in het 
bijzonder in gebieden die aangewezen zijn 
op slechts één industriële sector. 
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 minimum 
150 ontslagen binnen een referentieperiode 
van zes maanden. Rekening houdend met 
het feit dat ontslaggolven die in 
verschillende sectoren in dezelfde regio of 
in aangrenzende of grensoverschrijdende 
regio's plaatsvinden een even grote impact 
hebben op de lokale arbeidsmarkt, moet het 
ook mogelijk zijn een aanvraag in te dienen 
voor een regio, en om werknemers 
effectief te kunnen steunen, moet ook 
rekening worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van de tertiaire 
sector. 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 die 
al ernstig getroffen zijn door een hoog 
werkloosheidscijfer, zou een aanvraag 
kunnen worden ingediend in geval van een 
geringer aantal ontslagen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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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 
EFG. Daarom moeten zowel ontslagen 
werknemers, ongeacht of zij een contract 
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 10

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 

(19) Financiële bijdragen uit het EFG 
moeten in de eerste plaats gericht zijn op 
actieve arbeidsmarktmaatregelen en 
individuele dienstverlening die een snelle 
en duurzame terugkeer van de 
begunstigden naar hoogwaardige banen
beogen binnen of buiten de sector waar zij 
oorspronkelijk werkzaam waren door hen 
op te nemen in bij- en 
herscholingsprogramma's. De 
maatregelen moeten de verwachte 
behoeften van de lokale, regionale of 
nationale arbeidsmarkt weerspiegelen. 
Waar nodig moet echter ook de vrijwilige 
en billijke mobiliteit van ontslagen 
werknemers worden ondersteund om hen te 
helpen elders of in andere regio's een 
nieuwe baan te vinden. Bijzondere 
aandacht moet worden geschonken aan de 
verspreiding van vaardigheden die vereist 
zijn in het digitale tijdperk en aan de 
toegang tot digitale technologie. Er 
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medefinanciering van de door het EFG 
gesteunde maatregelen.

moeten strikte beperkingen worden gesteld 
aan het opnemen van geldelijke toelagen in
een gecoördineerd pakket van individuele 
dienstverlening. De geldelijke toelagen 
moeten een meerwaarde zijn en mogen 
niet in de plaats komen van eventuele 
financiële verplichtingen die op lidstaten 
of bedrijven rusten uit hoofde van de wet 
of collectieve overeenkomsten. Bedrijven 
moeten worden aangemoedigd om bij te 
dragen aan de nationale medefinanciering 
van de maatregelen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Bij de opstelling van het 
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.

(20) Bij de opstelling van het 
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 terugkeren naar hoogwaardige 
banen.

Amendement 12

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 

(21) Bij het samenstellen van het 
gecoördineerde pakket van actieve 
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de 
lidstaten bijzondere aandacht besteden aan 
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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.

kansarme begunstigden, minder hoog 
opgeleide begunstigden of begunstigden 
met onvoldoende vaardigheden, onder wie 
jongere en oudere werklozen, personen 
met een handicap, mensen die risico lopen 
op armoede en mensen uit afgelegen of 
ontoegankelijke gebieden, 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.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) Met het oog op een doeltreffende 
en snelle ondersteuning van de 
begunstigden moeten de lidstaten alles in 
het werk stellen om zo snel mogelijk 
volledige aanvragen voor een financiële 
bijdrage uit het EFG in te dienen en 
moeten de EU-instellingen alles in het 
werk stellen om deze snel te beoordelen. 
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 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Er moeten bijzondere bepalingen 
worden opgenomen voor informatie- en 

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

communicatieactiviteiten betreffende EFG-
dossiers en -resultaten. Over elk EFG-
dossier moeten verslagen beschikbaar 
worden gesteld, die gestandaardiseerd 
moeten zijn met betrekking tot de 
getroffen maatregelen en de resultaten. 
Dat zou het bijkomende voordeel bieden 
dat de dossiers kunnen worden 
vergeleken, zodat de lidstaten goede 
praktijken kunnen uitwisselen.

Amendement 15

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 snel en efficiënt worden 
verleend. 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 en aan te 
passen aan specifieke behoeften 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.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EFG draagt bij tot een betere verdeling 
van de voordelen van de globalisering en 

Het EFG draagt bij tot een betere verdeling 
van de voordelen van de globalisering en 
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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.

de technologische vooruitgang door 
ontslagen werknemers te helpen aan te 
passen aan structurele veranderingen ten 
gevolge van de globalisering en de 
technologische vooruitgang, alsmede de 
overgang naar een klimaatvriendelijke, 
circulaire, en energie- en 
hulpbronnenefficiënte economie, met het 
oog op het vinden van een nieuwe baan.
Als zodanig draagt het EFG bij tot de 
uitvoering van de in de pijler van sociale 
rechten bepaalde beginselen en verbetert 
het de sociale, economische en territoriale 
samenhang tussen alle regio's en lidstaten 
en vormt het een aanvulling op de 
maatregelen die worden gefinancierd uit 
hoofde van het Europees Sociaal Fonds.

Amendement 17

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 
ontslagen werknemers met een contract 
voor bepaalde of onbepaalde duur, 
uitzendkrachten en zelfstandigen die hun 
werkzaamheden hebben beëindigd als 
gevolg van grote herstructureringen, zoals 
bedoeld in artikel 5, en financiële steun te 
verlenen voor maatregelen om ervoor te 
zorgen dat zij zo snel mogelijk kunnen 
terugkeren op de arbeidsmarkt.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De specifieke doelstelling van het 2. De specifieke doelstelling van het 
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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.

EFG 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, 
deherstructurering of het verdwijnen van 
economische sectoren, de concurrentie 
met concurrenten van buiten de EU die in 
een bevoorrechte positie verkeren met 
betrekking tot de Europese 
mededingingsregels, handelsgeschillen
tussen de EU en derde landen, financiële 
of economische crises, de overgang naar 
een koolstofarme economie, met name 
in regio's die worden getroffen door de 
uitfasering van steenkool, of als gevolg 
van de digitalisering of automatisering.
Bijzondere nadruk wordt gelegd op 
maatregelen die de meest kansarme 
groepen helpen. Bij acties die financiële 
bijdragen uit het fonds ontvangen, wordt 
ernaar gestreefd om te garanderen dat 
alle werknemers die aan deze acties 
deelnemen, binnen zes maanden vanaf de 
datum van de aanvraag hoogwaardig en 
duurzaam werk vinden.

Amendement 19

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, inclusief een uitzendkracht,
wiens arbeidsovereenkomst voortijdig is 
beëindigd door gedwongen ontslag, of 
wiens arbeidsovereenkomst om 
economische redenen niet is verlengd;

Amendement 20

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

b) "zelfstandige": een persoon die niet 
meer dan tien werknemers in dienst had;

b) "zelfstandige": een persoon, 
inclusief een eigenaar-bedrijfsleider, die 
niet meer dan vijftien werknemers in dienst 
had;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) "herstructurering": elk 
arbeidsmarktverschijnsel dat leidt tot 
ontslagen met een grote impact op de 
economie van een bepaald gebied.

Amendement 22

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 minstens 
150 ontslagen werknemers of zelfstandigen 
binnen een referentieperiode van zes
maanden in een onderneming in een 
lidstaat of in grensoverschrijdende regio's 
van aangrenzende lidstaten, ook wanneer 
die beëindiging van toepassing is bij 
leveranciers of downstreamproducenten;

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de beëindiging van de b) de beëindiging van de 
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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;

werkzaamheden van minstens 
150 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 150 werknemers of zelfstandigen 
zijn getroffen in twee van de regio's 
tezamen;

Amendement 24

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.

c) de beëindiging van de 
werkzaamheden van minstens 
150 ontslagen werknemers of zelfstandigen 
binnen een referentieperiode van zes
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.

Amendement 25

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, 

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 2, onder a), b) 
of c), als ontvankelijk worden aangemerkt, 
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wanneer de gedwongen ontslagen ernstige 
gevolgen hebben voor de werkgelegenheid 
en de lokale of 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.

wanneer de gedwongen ontslagen ernstige 
gevolgen hebben voor de werkgelegenheid 
en de lokale of regionale economie, in het 
bijzonder in gebieden die aangewezen zijn 
op slechts één industriële sector. De 
aanvragende lidstaat vermeldt aan welke 
van de criteria voor steunverlening van 
lid 2, 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.

Amendement 26

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 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 hoogwaardige en duurzame 
dienstbetrekking of hoogwaardige en 
duurzame zelfstandige arbeid te helpen.

Amendement 27

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 

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

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) speciale tijdelijke maatregelen, 
zoals sollicitatietoelagen, premies bij 
indiensttreding voor werkgevers, 
mobiliteitstoelagen, opleidings- of 
dagvergoedingen, waaronder toelagen voor 
verzorgers.

b) speciale tijdelijke maatregelen, 
zoals sollicitatietoelagen, premies bij 
indiensttreding voor werkgevers, 
mobiliteits- en maaltijdtoelagen, 
opleidings- of dagvergoedingen, waaronder 
toelagen voor verzorgers. Deze acties 
hangen af van de actieve deelname van de 
beoogde begunstigden aan 
opleidingsactiviteiten en activiteiten in 
verband met het zoeken van een baan.

Amendement 29

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 
klimaatvriendelijke, circulaire, 
hulpbronnenefficiënte en duurzame 
economie en de uitfasering van steenkool 
in de betrokken regio's 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.

Amendement 30
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gecoördineerde pakket van 
dienstverlening wordt uitgewerkt in 
overleg met de beoogde begunstigden of 
hun vertegenwoordigers, of met de sociale 
partners.

3. Het gecoördineerde pakket van 
dienstverlening wordt uitgewerkt in 
overleg met de beoogde begunstigden of 
hun vertegenwoordigers, en met de sociale 
partners.

Amendement 31

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 
de aanvraag te kunnen beoordelen.

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, bevestigt de 
Commissie de ontvangst van de aanvraag 
en deelt zij de lidstaat eventueel mee welke 
aanvullende gegevens zij nodig heeft om 
de aanvraag te kunnen beoordelen.

Amendement 32

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 

4. Aan de hand van de door de lidstaat 
verstrekte gegevens beoordeelt de 
Commissie binnen 45 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 
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toe om welke reden. toe om welke reden, en wordt de deadline 
voor de beoordeling met twintig dagen 
verlengd.

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) indien van toepassing, gegevens 
van de ondernemingen, leveranciers of 
downstreamproducenten en sectoren waar 
de gedwongen ontslagen zijn gevallen, en 
categorieën beoogde begunstigden, 
uitgesplitst naar gender, leeftijdscategorie
en onderwijsniveau;

d) indien van toepassing, gegevens 
van de ondernemingen, leveranciers of 
downstreamproducenten en sectoren waar 
de gedwongen ontslagen zijn gevallen, en 
categorieën beoogde begunstigden, 
uitgesplitst naar gender, leeftijd en 
onderwijsniveau;

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het verwachte effect van de 
gedwongen ontslagen op de lokale, 
regionale of nationale economie en de 
werkgelegenheid;

e) het verwachte effect van de 
gedwongen ontslagen op de lokale, 
regionale, nationale of, in voorkomend 
geval, grensoverschrijdende economie en 
de werkgelegenheid;

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een gedetailleerde beschrijving van 
het gecoördineerde pakket van individuele 
dienstverlening en de daarmee verband 
houdende uitgaven, waaronder met name 
maatregelen ter ondersteuning van 
werkgelegenheidsinitiatieven voor 

f) een gedetailleerde beschrijving van 
het gecoördineerde pakket van individuele 
dienstverlening en de daarmee verband 
houdende uitgaven, waaronder met name 
maatregelen ter ondersteuning van 
werkgelegenheidsinitiatieven voor 
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kansarme, oudere en jongere begunstigden; kansarme, laaggeschoolde, oudere en 
jongere begunstigden en begunstigden uit 
achtergestelde gebieden;

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis) een verklaring dat de voorgestelde 
acties complementair zijn met de door de 
structuurfondsen gefinancierde acties en 
dat dubbele financiering zal worden 
voorkomen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ondersteuning van de beoogde 
begunstigden vormt een aanvulling op de 
nationale, regionale en lokale maatregelen 
van de lidstaten, met inbegrip van 
maatregelen die worden medegefinancierd 
uit fondsen van de Unie, in 
overeenstemming met de aanbevelingen 
van het EU-kwaliteitskader voor anticipatie 
op veranderingen en herstructurering.

2. De ondersteuning van de beoogde 
begunstigden vormt een aanvulling op de 
nationale, regionale, lokale en, in 
voorkomend geval, grensoverschrijdende
maatregelen van de lidstaten, met inbegrip 
van maatregelen die worden 
medegefinancierd uit fondsen en 
programma's van de Unie, in 
overeenstemming met de aanbevelingen 
van het EU-kwaliteitskader voor anticipatie 
op veranderingen en herstructurering.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden dragen de 
Commissie en de aanvragende lidstaat zorg 

4. Overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden dragen de 
Commissie en de aanvragende lidstaat zorg 
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voor de coördinatie van de steun uit de 
fondsen van de Unie.

voor de coördinatie van de steun uit de 
fondsen en programma's van de Unie.

Amendement 39

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 EFG, richtsnoeren voor de 
indiening van aanvragen en informatie over 
ingewilligde en afgewezen aanvragen, met 
een motivering, en over de rol van het 
Europees Parlement en de Raad in de 
begrotingsprocedure.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Begunstigden en 
beheersautoriteiten van het EFG worden 
verplicht informatie vrij te geven om de 
zichtbaarheid van het fonds te vergroten.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van de overeenkomstig 
artikel 9 uitgevoerde beoordeling voert de 
Commissie, aan de hand van met name het 
aantal beoogde begunstigden, de 

1. Op basis van de overeenkomstig 
artikel 9 uitgevoerde beoordeling voert de 
Commissie, aan de hand van met name het 
aantal beoogde begunstigden, de 
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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.

voorgestelde maatregelen en de geraamde 
kosten, een evaluatie uit en doet binnen 15 
werkdagen na afronding van de 
beoordeling van de conformiteit van de 
aanvraag met de voorwaarden voor de 
toekenning van een financiële bijdrage
een voorstel inzake de hoogte van de 
eventuele financiële bijdrage uit het EFT
die kan worden verstrekt binnen de 
grenzen van de beschikbare middelen.

Amendement 42

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 daarvan 
onmiddellijk in kennis, met een 
behoorlijke motivering.

Amendement 43

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 met het 
oog op bijscholing of de oprichting van 
een bedrijf 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.
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Amendement 44

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 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;

Amendement 45

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 

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 snelheid 
waarmee zij werden verwerkt en eventuele 
tekortkomingen in de bestaande regels, de 
goedgekeurde besluiten, de gefinancierde 
maatregelen, met inbegrip van statistieken 
betreffende de in de bijlage vastgestelde 
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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.

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 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verslag wordt ter informatie 
aan de Rekenkamer, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, het Comité 
van de Regio's en de sociale partners 
toegezonden.

2. Het verslag wordt ter informatie 
aan de lidstaten, de Rekenkamer, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité, 
het Comité van de Regio's en de sociale 
partners toegezonden.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – streepje 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- met minder dan twee jaar 
beroepservaring,

met tussen twee en tien jaar 
beroepservaring,

met meer dan tien jaar beroepservaring. 
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