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Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 13
Overweging 1

(1) Hoewel de globalisering in het algemeen 
een positief effect heeft op de groei en 
werkgelegenheid in de Gemeenschap, is het 
opportuun een Europees fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (hierna “het 
EFG” genoemd) op te richten, waarmee de 
Gemeenschap haar solidariteit zal betonen 
met werknemers die gedwongen worden 
ontslagen als gevolg van veranderingen in de 
wereldhandelspatronen;

(1) Gezien het effect van de globalisering op 
de groei en werkgelegenheid in de 
Gemeenschap, is het opportuun een 
Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (hierna “het EFG” genoemd) 
op te richten, waarmee de Gemeenschap 
haar solidariteit zal betonen met werknemers 
die gedwongen worden ontslagen als gevolg 
van veranderingen in de 
wereldhandelspatronen;

Or. en

Motivering

Dit amendement formuleert overweging 1 in een realistischer toonzetting.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 14
Overweging 1

(1) Hoewel de globalisering in het algemeen 
een positief effect heeft op de groei en 
werkgelegenheid in de Gemeenschap, is het 
opportuun een Europees fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (hierna “het 
EFG” genoemd) op te richten, waarmee de 
Gemeenschap haar solidariteit zal betonen 
met werknemers die gedwongen worden 
ontslagen als gevolg van veranderingen in de 
wereldhandelspatronen;

(1) Hoewel de globalisering in het algemeen 
een positief effect heeft op de groei en 
werkgelegenheid in de Gemeenschap, is het 
opportuun een Europees fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (hierna “het 
EFG” genoemd) op te richten, waarmee de 
Gemeenschap op billijke wijze haar 
solidariteit zal betonen met werknemers die 
gedwongen worden ontslagen als gevolg van 
veranderingen in de wereldhandelspatronen;

Or. el

Motivering

Het is van fundamenteel belang ervoor te zorgen dat het EFG op billijke wijze wordt gebruikt 
voor het verlenen van steun aan de Europese werknemers.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 15
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) De negatieve gevolgen van de 
globalisering moeten in eerste instantie 
worden aangepakt met een duurzame EU-
handelsstrategie voor de lange termijn 
waarin hoge sociale en milieunormen 
wereldwijd centraal staan.

Or. en

Motivering

Negatieve gevolgen van de globalisering voor de werkgelegenheid moeten worden bestreden 
met een proactief en duurzaam communautair handelsbeleid. Het EFG moet een 
tweedelijnsinstrument zijn.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 16
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) De steun die het Fonds biedt, dient 
een dynamisch karakter te hebben en te 
kunnen worden aangepast aan de steeds 
veranderende en in veel gevallen 
onvoorspelbare omstandigheden op de 
markt.

Or. el

Motivering

De omstandigheden op de internationale en de Europese markt veranderen voortdurend en 
zijn vaak onvoorspelbaar. Het Fonds dient dan ook aan de veranderende omstandigheden te 
kunnen worden aangepast.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 17
Overweging 1 ter (nieuw)

(1 ter) Er is behoefte aan uitgebreidere en 
constante controle, onderzoek en 
verslaglegging door de Commissie om beter 
inzicht te krijgen in de omvang van de 
problematiek van bedrijfsverplaatsingen, 
met inbegrip van ramingen van de mate 
waarin EU-industrieën nu reeds getroffen 
worden door concurrentie van overzee, 
geschikte programma's voor het 
verzamelen van gegevens over trends in het 
aantal en de sectoriële samenstelling van 
banen die naar het buitenland verdwijnen, 
een exacte analyse van de kosten van de 
verplaatsing van werk (met inbegrip van 
gederfde belastinginkomsten en sociale 
uitgaven ten behoeve van ontslagen 
werknemers), data over herplaatsing van 
werknemers en hun nieuwe loonpeil en een 
analyse van de bredere gevolgen voor 
gemeenschappen.



PE 378.591v01-00 4/17 AM\630028NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Om gepaste beleidsmaatregelen van de Gemeenschap te kunnen ontwikkelen moet men 
beschikken over instrumenten voor vroegtijdige waarschuwing en gegevens over de gevolgen 
van bedrijfsverplaatsingen.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 18
Overweging 2

(2) Het EFG moet specifieke, eenmalige 
steun verlenen om werknemers in regio’s of 
bedrijfstakken die door een ernstige
economische ontwrichting zijn getroffen, te 
helpen bij hun herintegratie;

(2) Het EFG moet specifieke, eenmalige 
steun verlenen om werknemers in regio’s of 
bedrijfstakken die door ernstige structurele 
veranderingen ten gevolge van de 
globalisering zijn getroffen, te helpen bij 
hun herintegratie;

Or. de

Motivering

Zowel de verdere ontwikkeling van de interne markt, alsook de globalisering zijn processen 
die worden toegejuicht. In het kader van beide processen zijn structurele veranderingen 
noodzakelijk en zinvol; ze leiden tot een betere middelentoewijzing en tot een hogere welvaart 
voor eenieder. Daarom kan ook niet van een economische ontwrichting worden gesproken.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 19
Overweging 4

(4) De activiteiten van het EFG moeten 
coherent zijn, aansluiten bij het andere 
beleid van de Gemeenschap en 
overeenstemmen met het acquis.

(4) De activiteiten van het EFG moeten 
coherent zijn, aansluiten bij het andere 
beleid van de Gemeenschap en 
overeenstemmen met het acquis en in het 
bijzonder met acties in het kader van de 
Structuurfondsen.

Or. en
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Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 20
Overweging 5

(5) Voor een in het kader van deze 
verordening gefinancierde actie kan geen 
financiële steun op grond van andere 
communautaire instrumenten worden 
verstrekt.

(5) Voor een in het kader van deze 
verordening gefinancierde actie kan geen 
financiële steun op grond van andere 
communautaire instrumenten worden 
verstrekt. Coördinatie met bestaande of 
geplande moderniserings- en 
herstructureringsmaatregelen met het oog 
op regionale ontwikkeling is evenwel 
noodzakelijk, hoewel parallelle of extra 
beheersstructuren voor uit het EFG 
gefinancierde acties vermeden moeten 
worden.

Or. en

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 21
Artikel 1, lid 1

1. Bij deze verordening wordt een Europees 
fonds voor aanpassing aan de globalisering 
(hierna “het EFG” genoemd) opgericht, om 
de Gemeenschap in staat te stellen steun te 
verlenen aan werknemers die worden 
ontslagen als gevolg van grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen, 
in gevallen waarin dergelijke collectieve 
ontslagen een zeer negatieve impact hebben 
op de regionale of plaatselijke economie.

1. Bij deze verordening wordt een Europees 
fonds voor aanpassing aan de globalisering 
(hierna “het EFG” genoemd) opgericht, om 
de Gemeenschap in staat te stellen steun te 
verlenen aan werknemers die worden 
ontslagen als gevolg van grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen, 
in gevallen waarin dergelijke collectieve 
ontslagen een zeer negatieve impact hebben 
op de secundaire en tertiaire sector van de 
regionale of plaatselijke economie.

Or. en

Motivering

Voor de landbouwsector moet gebruik worden gemaakt van de specifieke GLB-instrumenten.



PE 378.591v01-00 6/17 AM\630028NL.doc

NL

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 22
Artikel 2, inleidende formule

Een financiële bijdrage uit het EFG wordt 
toegekend als grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
leiden tot een ernstige ontwrichting van de 
economie, zoals een sterke toename van de 
invoer naar de EU, een geleidelijke afname 
van het marktaandeel van de EU in een 
bepaalde sector, of verplaatsing van 
bedrijfsactiviteiten naar derde landen, met 
als gevolg:

Een financiële bijdrage uit het EFG wordt 
toegekend als grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
leiden tot een ernstige ontwrichting van de 
economie, zoals een sterke toename van de 
invoer naar de EU, een sterke afname van 
het marktaandeel van de EU in een bepaalde 
sector, of verplaatsing van 
bedrijfsactiviteiten naar derde landen, met 
als gevolg:

Or. en

Motivering

Het EFG moet in werking kunnen treden als sprake is van een plotselinge sterke afname van 
het marktaandeel van de EU als gevolg van de in dit artikel genoemde oorzaken.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 23
Artikel 2, inleidende formule

Een financiële bijdrage uit het EFG wordt 
toegekend als grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
leiden tot een ernstige ontwrichting van de 
economie, zoals een sterke toename van de 
invoer naar de EU, een geleidelijke afname 
van het marktaandeel van de EU in een 
bepaalde sector, of verplaatsing van 
bedrijfsactiviteiten naar derde landen, met 
als gevolg:

Een financiële bijdrage uit het EFG wordt 
toegekend als grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
leiden tot een ernstige ontwrichting van de 
economie, zoals een sterke toename van de 
invoer naar de EU, een geleidelijke afname 
van het marktaandeel van de EU in een 
bepaalde sector, of verplaatsing van 
bedrijfsactiviteiten naar derde landen of 
naar een andere lidstaat van de EU, met als 
gevolg:

Or. el

Motivering

Bij de vraag of een financiële bijdrage uit het Fonds wordt toegekend, moet ook naar 
bedrijfsverplaatsingen tussen de lidstaten worden gekeken om te voorkomen dat ontslagen 
werknemers van bedrijven die zich binnen de EU verplaatsen anders worden behandeld dan 
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ontslagen werknemers van bedrijven die naar buiten de EU gaan. De reden voor de 
bedrijfsverplaatsing kan lagere loon- en/of exploitatiekosten in het land van ontvangst zijn.

Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 24
Artikel 2, letter a)

a) ten minste 1 000 gedwongen ontslagen in 
een onderneming, met inbegrip van de 
ontslagen bij leveranciers of afnemers, in 
een regio waar de werkloosheid volgens de 
NUTS III-indeling hoger is dan het nationale 
of EU-gemiddelde,

a) ten minste 500 gedwongen ontslagen in 
een onderneming, met inbegrip van de 
ontslagen bij leveranciers of afnemers, in 
een regio waar de werkloosheid volgens de 
NUTS III-indeling hoger is dan het nationale 
of EU-gemiddelde,

Or. en

Motivering

Het aantal van 1000 gedwongen ontslagen is te restrictief voor bedrijven in kleinere lidstaten 
van de EU.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 25
Artikel 2, letter a)

a) ten minste 1 000 gedwongen ontslagen in 
een onderneming, met inbegrip van de 
ontslagen bij leveranciers of afnemers, in 
een regio waar de werkloosheid volgens de 
NUTS III-indeling hoger is dan het nationale 
of EU-gemiddelde,

a) ten minste 500 gedwongen ontslagen in 
een onderneming, met inbegrip van de 
ontslagen bij leveranciers of afnemers, in 
een regio waar de werkloosheid volgens de 
NUTS III-indeling hoger is dan het nationale 
of EU-gemiddelde,

Or. it

Motivering

Gezien het verschil in bedrijfsgrootte in de verschillende lidstaten van de EU is het aantal van 
500 beter dan 1000, zonder dat getornd wordt aan het beginsel van gelijke behandeling van 
de lidstaten.
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Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 26
Artikel 2, letter b)

b) ten minste 1 000 gedwongen ontslagen 
binnen een periode van zes maanden in één 
of meer ondernemingen in een bedrijfstak, 
gemeten op het NACE 2-niveau, die volgens 
de NUTS II-indeling ten minste 1% van de 
regionale werkgelegenheid 
vertegenwoordigt.

b) ten minste 500 gedwongen ontslagen 
binnen een periode van zes maanden in één 
of meer ondernemingen in een bedrijfstak, 
gemeten op het NACE 2-niveau.

Or. de

Motivering

Om te waarborgen dat kleine en middelgrote ondernemingen gelijke toegang tot steun met 
middelen van het Fonds hebben, moet het aantal gedwongen ontslagen naar beneden worden 
bijgesteld. Het tweede criterium is vanwege de verhoudingen in de kleine lidstaten moeilijk te 
handhaven en dient derhalve te worden geschrapt.

Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 27
Artikel 2, letter b)

b) ten minste 1 000 gedwongen ontslagen 
binnen een periode van zes maanden in één 
of meer ondernemingen in een bedrijfstak, 
gemeten op het NACE 2-niveau, die volgens 
de NUTS II-indeling ten minste 1% van de 
regionale werkgelegenheid 
vertegenwoordigt.

b) ten minste 500 gedwongen ontslagen 
binnen een periode van tien maanden in één 
of meer ondernemingen in een bedrijfstak, 
gemeten op het NACE 2-niveau, die volgens 
de NUTS II-indeling ten minste 1% van de 
regionale werkgelegenheid 
vertegenwoordigt.

Or. en

Motivering

Het criterium van 1000 gedwongen ontslagen is te hoog om ernstige economische gevolgen 
op te kunnen vangen als wij, zoals in de verordening wordt bepleit, ook de kleine en 
middelgrote ondernemingen willen beschermen. Het MKB heeft nl. het meest te lijden onder 
de liberalisatie van de handel en gaat als eerste gebukt onder de gevolgen van de structurele 
veranderingen van de wereldhandel. De voorgestelde periode van zes maanden is veel te kort 
om ernstige economische problemen op te kunnen vangen.
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Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 28
Artikel 2, letter b)

b) ten minste 1 000 gedwongen ontslagen 
binnen een periode van zes maanden in één 
of meer ondernemingen in een bedrijfstak, 
gemeten op het NACE 2-niveau, die volgens 
de NUTS II-indeling ten minste 1% van de 
regionale werkgelegenheid 
vertegenwoordigt.

b) ten minste 750 gedwongen ontslagen 
binnen een periode van zes maanden in één 
of meer ondernemingen in een bedrijfstak, 
gemeten op het NACE 2-niveau, die volgens 
de NUTS II-indeling ten minste 1% van de 
regionale werkgelegenheid 
vertegenwoordigt.

Or. it

Motivering

Gezien het verschil in bedrijfsgrootte in de verschillende lidstaten van de EU is het aantal van 
750 beter dan 1000, zonder dat getornd wordt aan het beginsel van gelijke behandeling van 
de lidstaten.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 29
Artikel 2, alinea 1 bis (nieuw)

Echter, ook indien niet aan de 
kwantitatieve criteria van a) en b) wordt 
voldaan, kan de Commissie oordelen dat 
een lidstaat om steun van het EFG kan 
vragen indien dit wordt gerechtvaardigd 
door de specifieke omstandigheden in de 
desbetreffende lidstaat.

Or. el

Motivering

In de verordening dient een politiek criterium voor het beoordelen van de subsidiabiliteit te 
worden opgenomen omdat de inflexibiliteit van alleen een kwantitatief criterium inhoudt dat 
steun van het EFG, ook wanneer aan de andere voorwaarden wordt voldaan, is uitgesloten. 
Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk Malta of Cyprus aan dezelfde kwantitatieve criteria te 
onderwerpen als bijboorbeeld Duitsland, het VK of andere grote lidstaten. Het zou betekenen 
dat het Fonds per definitie is voorbehouden aan een beperkt aantal lidstaten.
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Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 30
Artikel 3

Een financiële bijdrage op grond van deze 
verordening is bestemd voor acties die deel 
uitmaken van een gecoördineerd pakket van 
individuele dienstverlening om ontslagen 
werknemers weer aan het werk te helpen, 
waaronder:

Een financiële bijdrage op grond van deze 
verordening is bestemd voor:

1. Acties die deel uitmaken van een 
gecoördineerd pakket van individuele 
dienstverlening om ontslagen werknemers 
weer aan het werk te helpen, waaronder:

a) actieve arbeidsmarktmaatregelen, zoals 
hulp bij het zoeken van een baan, 
loopbaanbegeleiding, individuele opleiding 
en omscholing, waaronder ICT-
vaardigheden, ontslagbegeleiding en steun 
bij het opzetten van een eigen bedrijf of het 
uitoefenen van een zelfstandige activiteit;

a) actieve arbeidsmarktmaatregelen, zoals 
hulp bij het zoeken van een baan, 
loopbaanbegeleiding, individuele opleiding 
en omscholing, waaronder ICT-
vaardigheden, ontslagbegeleiding en steun 
bij het opzetten van een eigen bedrijf of het 
uitoefenen van een zelfstandige activiteit;

b) speciale tijdelijke inkomensaanvulling 
voor werknemers, zoals sollicitatietoelagen, 
mobiliteitstoelagen, inkomensondersteuning 
voor personen die een opleiding volgen en 
een tijdelijke salarisaanvulling voor 
werknemers van 50 jaar en ouder die bereid 
zijn voor een lager loon te gaan werken.

b) speciale tijdelijke inkomensaanvulling 
voor werknemers, zoals sollicitatietoelagen, 
mobiliteitstoelagen, inkomensondersteuning 
voor personen die een opleiding volgen en 
een tijdelijke salarisaanvulling voor 
werknemers van 50 jaar en ouder die bereid 
zijn voor een lager loon te gaan werken.

1 bis. Microkredieten en maatregelen voor 
sociale integratie die het Programma voor 
concurrentievermogen en innovatie en de 
regeling Joint European Ressources for 
Micro to Medium-sized Enterprises 
(JEREMIE) van het Europees 
Investeringsfonds versterken.

Or. en

Motivering

Een deel van de bijdragen van het Fonds moet gebruikt worden voor het versterken van 
bestaande maatregelen gericht op het vergemakkelijken van de aanpassing aan structurele 
veranderingen.
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Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 31
Artikel 3, letter a)

a) actieve arbeidsmarktmaatregelen, zoals 
hulp bij het zoeken van een baan, 
loopbaanbegeleiding, individuele opleiding 
en omscholing, waaronder ICT-
vaardigheden, ontslagbegeleiding en steun 
bij het opzetten van een eigen bedrijf of het 
uitoefenen van een zelfstandige activiteit;

a) actieve arbeidsmarktmaatregelen, zoals 
hulp bij het zoeken van een baan, 
loopbaanbegeleiding, individuele opleiding 
en omscholing, waaronder ICT-
vaardigheden en steun bij het opzetten van 
een eigen bedrijf of het uitoefenen van een 
zelfstandige activiteit, met inbegrip van 
microkredieten;

Or. en

Motivering

Ontslagbegeleiding moet geschrapt worden omdat het een specifiek instrument van de 
onderneming ter leniging van gedwongen ontslagen is, dat door de werkgever betaald moet 
worden. Microkredieten zijn een nuttig instrument en moeten daarom expliciet worden 
genoemd.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 32
Artikel 3, letter b)

b) speciale tijdelijke inkomensaanvulling 
voor werknemers, zoals sollicitatietoelagen, 
mobiliteitstoelagen, 
inkomensondersteuning voor personen die 
een opleiding volgen en een tijdelijke 
salarisaanvulling voor werknemers van 
50 jaar en ouder die bereid zijn voor een 
lager loon te gaan werken.

schrappen

Or. cs

Motivering

De bepaling strookt niet met de rechtsgrondslag van de verordening aangezien hij betrekking 
heeft op sociale zekerheid en niet op sociaal-economische cohesie. Hij druist ook in tegen het 
beginsel van subsidiariteit omdat acties van de Gemeenschap alleen nationale acties 
vervangen en geen toegevoegde waarde opleveren. Bovendien is het zinvoller om de beperkte 
middelen van het Fonds in te zetten voor de ontwikkeling van het getroffen bedrijf en voor het 
verhogen van de kansen op de arbeidsmarkt van de ontslagen werknemers.
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Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 33
Artikel 3, letter b)

b) speciale tijdelijke inkomensaanvulling 
voor werknemers, zoals sollicitatietoelagen, 
mobiliteitstoelagen, inkomensondersteuning 
voor personen die een opleiding volgen en 
een tijdelijke salarisaanvulling voor 
werknemers van 50 jaar en ouder die 
bereid zijn voor een lager loon te gaan 
werken.

b) speciale tijdelijke inkomensaanvulling 
voor werknemers, zoals sollicitatietoelagen, 
mobiliteitstoelagen, inkomensondersteuning 
voor personen die een opleiding volgen.

Or. en

Motivering

Schrapping van leeftijdsdiscriminatie die in strijd is met artikel 13 van het EG-Verdrag en 
verder gaat dan wat geëigend en nodig is om het rechtmatige doel te bereiken (zie arrest van 
het Hof van Justitie in de zaak C-144/04).

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 34
Artikel 5, lid 1

1. De lidstaat dient de aanvraag voor een 
bijdrage uit het EFG bij de Commissie in 
binnen tien weken vanaf de datum waarop 
wordt voldaan aan de in artikel 2 bedoelde 
voorwaarden om voor steun van het EFG in 
aanmerking te komen.

1. De lidstaat dient de aanvraag voor een 
bijdrage uit het EFG bij de Commissie in 
binnen twaalf weken vanaf de datum waarop 
wordt voldaan aan de in artikel 2 bedoelde 
voorwaarden om voor steun van het EFG in 
aanmerking te komen en vanaf de datum 
van het laatste ontslag.

Or. el

Motivering

De termijn moet worden verlengd met het oog op het verzamelen van alle in artikel 5 
bedoelde gegevens. In ieder geval moet volledig duidelijk zijn wanneer de termijn begint te 
lopen.
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Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 35
Artikel 5, lid 2, letter a)

a) een beredeneerde analyse van het verband 
tussen de gedwongen ontslagen en de grote 
structurele veranderingen in de 
wereldhandelspatronen; bewijsstukken voor 
het aantal ontslagen; en een uitleg van het 
onvoorziene karakter van deze ontslagen;

a) een beredeneerde analyse van het verband 
tussen de gedwongen ontslagen en de grote 
structurele veranderingen in de 
wereldhandelspatronen en bewijsstukken 
voor het aantal ontslagen;

Or. de

Motivering

Het is moeilijk vast te stellen of structurele veranderingen te voorzien waren of niet. 
Daarnaast is het zo dat ook te voorziene grootschalige structurele veranderingen ernstige 
sociale gevolgen kunnen hebben.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 36
Artikel 5, lid 5

5. Op basis van de in lid 2 bedoelde 
informatie beoordeelt de Commissie in 
overleg met de lidstaat of aan de 
voorwaarden voor het toekennen van een 
financiële bijdrage op grond van deze 
verordening wordt voldaan.

5. Op basis van de in lid 2 bedoelde 
informatie beoordeelt de Commissie binnen 
30 dagen vanaf de ontvangst van de 
aanvraag en in overleg met de lidstaat of 
aan de voorwaarden voor het toekennen van 
een financiële bijdrage op grond van deze 
verordening wordt voldaan.

Or. it

Motivering

Het is belangrijk in de verordening aan te geven binnen welke termijn de Commissie de 
aanvraag beoordeelt.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 37
Artikel 6, lid 2
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2. Steun van het EFG is een aanvulling op de 
nationale, regionale en plaatselijke acties 
van de lidstaten.

2. Steun van het EFG is een aanvulling op de 
nationale, regionale en plaatselijke acties 
van de lidstaten, met inbegrip van acties, 
overeenkomstig lid 5, waaraan 
medefinanciering wordt toegekend met 
middelen van de Structuurfondsen.

Or. en

Motivering

Complementariteit en coördinatie met acties waaraan medefinanciering wordt toegekend met 
middelen van de Structuurfondsen kan de coherentie van de steun van het Fonds en andere 
communautaire beleidsmaatregelen, zoals aangegeven in de overwegingen 4 en 5, vergroten.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 38
Artikel 6, lid 5

5. De betrokken lidstaat verzekert dat voor 
de specifieke acties die uit het EFG worden 
gefinancierd, geen steun uit andere 
communautaire financieringsinstrumenten 
wordt ontvangen.

5. De betrokken lidstaat verzekert dat voor 
de specifieke acties die uit het EFG worden 
gefinancierd, met uitzondering van de in 
artikel 3, lid 1 bis bedoelde maatregelen, 
geen steun uit andere communautaire 
financieringsinstrumenten wordt ontvangen.

Or. de

Motivering

Zie motivering van het amendement op artikel 3.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 39
Artikel 7

Bij het toekennen van steun van het EFG 
bevorderen de Commissie en de lidstaten de 
gelijkheid van mannen en vrouwen en 
garanderen zij non-discriminatie op grond 
van geslacht, ras, etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd 

De Commissie en de lidstaten zorgen ervoor 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen en 
de opneming van het genderperspectief in 
de verschillende stadia van uitvoering van 
het EFG worden bevorderd.
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of seksuele geaardheid.

De Commissie en de lidstaten moeten de 
nodige maatregelen treffen om alle 
discriminatie op grond van geslacht, ras, 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid in de verschillende stadia van 
uitvoering van het EFG en met name bij de 
toekenning van steun daaruit te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

Deze non-discriminatieclausule dient overeen te stemmen met de formulering van artikel 16 
van de verordening van de Raad houdende algemene bepalingen met betrekking tot het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 40
Artikel 10, lid 1

1. Op basis van de overeenkomstig artikel 5, 
lid 5, uitgevoerde beoordeling stelt de 
Commissie, aan de hand van onder andere 
het aantal ontslagen werknemers, de 
voorgestelde acties en de geraamde kosten, 
zo snel mogelijk de hoogte van de eventuele 
financiële bijdrage vast, binnen de grenzen 
van de beschikbare middelen.

1. Op basis van de overeenkomstig artikel 5, 
lid 5, uitgevoerde beoordeling stelt de 
Commissie, aan de hand van onder andere 
het aantal ontslagen werknemers, de 
voorgestelde acties en de geraamde kosten, 
binnen 30 dagen vanaf de ontvangst van de 
aanvraag ingediend door de lidstaat 
overeenkomstig artikel 5, lid 2 de hoogte 
van de eventuele financiële bijdrage vast, 
binnen de grenzen van de beschikbare 
middelen.

Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 50% van 
de totale geraamde kosten zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 2, onder d).

Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 50% van 
de totale geraamde kosten zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 2, onder d) voor de regio's van 
de doelstelling 'concurrentievermogen', en 
70% voor de regio's van de doelstelling 
'convergentie'.

Or. it
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Motivering

Gezien het feit dat het gaat om een Fonds dat steun toekent voor het opvangen van gevolgen 
van de globalisering dient de Commissie snel een besluit over aanvragen om steun te nemen. 
In de verordening dient dan ook te worden vermeld binnen welke termijn de Commissie zich 
uitspreekt over een aanvraag om steun met middelen van het Fonds.

Daarnaast dient bij het toekennen van EGF-steun rekening te worden gehouden met de 
verschillen in economische ontwikkeling tussen de lidstaten.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 41
Artikel 10, lid 1, alinea 2

Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 50% van 
de totale geraamde kosten zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 2, onder d).

Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 75% van 
de totale geraamde kosten zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 2, onder d).

Or. el

Motivering

Het financieringspercentage van 50 volstaat niet om de doelstellingen van het Fonds te 
verwezenlijken, d.w.z. het tonen van daadwerkelijke solidariteit met de plaatselijke, regionale 
en/of nationale economieën die met de pijnlijke gevolgen van de globalisering worden 
geconfronteerd.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 42
Artikel 20, alinea 1

Op basis van het in artikel 16 bedoelde 
eerste jaarverslag kunnen het Europees 
Parlement en de Raad deze verordening naar 
aanleiding van een voorstel van de 
Commissie herzien, om te verzekeren dat de 
solidariteitsdoelstelling van het EFG wordt 
verwezenlijkt en dat in haar bepalingen 
voldoende rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale en geografische 
kenmerken van alle lidstaten.

Op basis van het in artikel 16 bedoelde 
eerste jaarverslag kunnen het Europees 
Parlement en de Raad deze verordening naar 
aanleiding van een voorstel van de 
Commissie herzien, om te verzekeren dat de 
solidariteitsdoelstelling van het EFG wordt 
verwezenlijkt en dat in haar bepalingen 
voldoende rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale en geografische 
kenmerken van alle lidstaten. Indien wordt 
vastgesteld dat de doelstellingen van het 
EFG met het beschikbare budget niet 
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worden verwezenlijkt, stelt de Commissie 
een aanpassing daarvan voor.

Or. el

Motivering

Bij de beoordeling van de werking van het Fonds gaat het erom vast te stellen of het 
beschikbare budget volstaat om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken.


