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Amendement 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy, 

Voorstel voor een besluit
Overweging A

Voorstel voor een besluit Amendement

A. overwegende dat de Europese Unie 
passende wetgevings- en 
begrotingsinstrumenten in het leven heeft 
geroepen om extra steun te geven aan 
werknemers die de gevolgen van grote 
structurele veranderingen in de 
wereldhandelspatronen ondervinden, en 
hen te helpen bij hun terugkeer op de 
arbeidsmarkt;

A. overwegende dat de Europese Unie 
wetgevings- en begrotingsinstrumenten in 
het leven heeft geroepen om extra steun te 
geven aan werknemers die gedwongen zijn 
ontslagen tengevolge van grote structurele 
veranderingen in de 
wereldhandelspatronen, en hen te helpen 
bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt,

Or. en

Amendement 2
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy, 

Voorstel voor een besluit
Paragraaf 6

Voorstel voor een besluit Amendement

6. spreekt zijn waardering uit voor de 
voorgenomen uitbreiding van de EFG-
begrotingslijn 04 05 01 met 50 mln EUR 
via gewijzigde begroting nr. 2/2011, die zal 
worden gebruikt ter dekking van het 
bedrag dat nodig is voor de huidige 
aanvraag;

6. wijst op de voorgenomen uitbreiding van 
de begrotingslijn van het EFG met EUR 50 
mln via gewijzigde begroting nr. 2/2011, 
die zal worden gebruikt ter dekking van het 
bedrag dat nodig is voor de huidige 
aanvraag;

Or. en


