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

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie 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 
heeft gecreëerd om aanvullende steun te 
geven aan werknemers die gedwongen zijn 
ontslagen vanwege grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
en hen te helpen bij hun terugkeer op de 
arbeidsmarkt,

Or. en

Amendement 2
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de betrokken instellingen de 
nodige maatregelen te nemen om de 
procedurele en budgettaire regelingen te 
verbeteren ten einde de beschikbaarstelling 
van middelen uit het EFG te bespoedigen; 
waardeert in dit opzicht de verbeterde 
procedure die de Commissie heeft 
aangenomen naar aanleiding van het 
verzoek van het Parlement voor het 
versnellen van de toekenning van 
subsidies, met als doel de 
begrotingsautoriteit de beoordeling door de 
Commissie van de subsidiabiliteit van een 
EFG-aanvraag voor te leggen samen met 
het voorstel voor de beschikbaarstelling 
van middelen uit het fonds; hoopt dat 

1. verzoekt de betrokken instellingen de 
nodige maatregelen te nemen om de 
procedurele en budgettaire regelingen te 
verbeteren ten einde de beschikbaarstelling 
van middelen uit het EFG te bespoedigen; 
waardeert in dit opzicht de verbeterde 
procedure die de Commissie heeft 
aangenomen naar aanleiding van het 
verzoek van het Parlement voor het 
versnellen van de toekenning van 
subsidies, met als doel de 
begrotingsautoriteit de beoordeling door de 
Commissie van de subsidiabiliteit van een 
EFG-aanvraag voor te leggen samen met 
het voorstel voor de beschikbaarstelling 
van middelen uit het fonds; hoopt dat 
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verdere verbeteringen aan de procedure 
zullen worden aangebracht in het kader van 
de komende herzieningen van het EFG en 
dat grotere doelmatigheid, transparantie en 
zichtbaarheid van het fonds zullen worden 
bereikt,

verdere verbeteringen aan de procedure 
zullen worden aangebracht in het kader van 
de komende herzieningen van het EFG en 
dat grotere doelmatigheid, transparantie en 
zichtbaarheid van het fonds zullen worden 
bereikt, wijst echter op de lange periode 
voor de beoordeling van deze specifieke 
aanvraag voor de beschikbaarstelling van 
middelen uit het EFG voor Renault SAS 
en zeven toeleveranciers; wijst erop dat de 
beoordeling van deze aanvraag het langst 
heeft geduurd van alle EFG-aanvragen 
sinds de invoering van het EFG in 2007;

Or. en

Amendement 3
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat deze vertraging 
nadelig is geweest voor sommige 
werknemers die geen gebruik hebben
gemaakt van de door het EFG gefincierde 
maatregelen en in plaats daarvan hebben 
gekozen voor een vervroegd pensioen, en 
van wie de pensioenuitkeringen zijn 
verlaagd in het kader van de 
pensioenhervormingen die sindsdien zijn 
doorgevoerd; is van mening dat naar 
aanleiding van deze ontwikkeling van het 
juridisch kader de Commissie had moeten 
verzoeken om deze werknemers de 
mogelijkheid te bieden alsnog gebruik te 
maken van de EFG-maatregelen;

Or. en

Amendement 4
Estelle Grelier, Frédéric Daerden
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. wijst erop dat, gezien de vertraging 
tussen de uitvoering van de maatregelen 
voor de ontslagen werknemers en de 
validering van de EFG-aanvragen door de 
Commissie, de eerste resultaten van de 
doeltreffendheid van die maatreglen reeds 
beschikbaar zijn; betreurt het lage 
succespercentage en roept tot een 
grondiger evaluatie en een intensievere 
begeleiding door de Commissie om te 
waarborgen dat de aangeboden scholing 
aansluit op de plaatselijke economische 
trends;

Or. en

Amendement 5
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. brengt in herinnering dat de instellingen 
zich ertoe verbonden hebben een soepele 
en snelle procedure te garanderen voor de 
goedkeuring van de besluiten betreffende 
de beschikbaarstelling van middelen uit het 
EFG, met als doel tijdelijk en eenmalig 
individuele steun te verlenen om 
werknemers te helpen die als gevolg van de 
globalisering en de financiële en 
economische crisis werkloos geworden 
zijn; benadrukt de rol die het EFG kan 
vervullen om ontslagen werknemers te 
helpen bij hun terugkeer op de 
arbeidsmarkt;

2. brengt in herinnering dat de instellingen 
zich ertoe verbonden hebben een soepele 
en snelle procedure te garanderen voor de 
goedkeuring van de besluiten betreffende 
de beschikbaarstelling van middelen uit het 
EFG, met als doel tijdelijk en eenmalig 
individuele steun te verlenen om 
werknemers te helpen die als gevolg van de 
globalisering en de financiële en 
economische crisis werkloos geworden 
zijn; benadrukt de rol die het EFG kan 
vervullen om ontslagen werknemers te 
helpen bij hun terugkeer op de 
arbeidsmarkt, met name de kwestbaarste 
en laagst opgeleide werknemers;
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Or. lt

Amendement 6
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beklemtoont dat er overeenkomstig 
artikel 6 van de EFG-verordening op moet 
worden toegezien dat het EFG de terugkeer 
van ontslagen werknemers op de 
arbeidsmarkt steunt; wijst er voorts op dat 
de door het EFG gefinancierde
maatregelen werkgelegenheid voor de 
lange termijn moeten opleveren; herhaalt 
dat uit het EFG afkomstige steun niet in de 
plaats mag komen van maatregelen 
waartoe bedrijven verplicht zijn krachtens 
hun nationale wetgeving of collectieve 
overeenkomsten, of van maatregelen ter 
herstructurering van bedrijven of 
bedrijfstakken;

3. beklemtoont dat er overeenkomstig 
artikel 6 van de EFG-verordening op moet 
worden toegezien dat het EFG de terugkeer 
van ontslagen werknemers op de 
arbeidsmarkt steunt; wijst er voorts op dat 
het EFG alleen actieve 
arbeidsmarktmaatregelen moet 
medefinanancieren die werkgelegenheid 
voor de lange termijn opleveren; herhaalt 
dat uit het EFG afkomstige steun niet in de 
plaats mag komen van maatregelen 
waartoe bedrijven verplicht zijn krachtens 
hun nationale wetgeving of collectieve 
overeenkomsten, of van maatregelen ter 
herstructurering van bedrijven of 
bedrijfstakken;

Or. lt

Amendement 7
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de informatie die is 
verstrekt over het gecoördineerde pakket 
met op het individu afgestemde diensten 
die door het EFG moeten worden 
gefinancierd, gegevens bevat over de 
complementariteit met acties die worden 
gefinancierd uit de structuurfondsen; 
herhaalt zijn oproep aan de Commissie om 

4. wijst erop dat de informatie die is 
verstrekt over het gecoördineerde pakket 
met op het individu afgestemde diensten 
die door het EFG moeten worden 
gefinancierd, gegevens bevat over de 
coördinatie en complementariteit met 
acties die worden gefinancierd uit de 
structuurfondsen; herhaalt zijn oproep aan 
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in haar jaarverslagen ook een vergelijkende 
evaluatie van deze gegevens op te nemen;

de Commissie om in haar jaarverslagen 
ook een vergelijkende evaluatie van deze 
gegevens op te nemen;

Or. lt

Amendement 8
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt vast dat Renault momenteel 
tijdelijke werknemers inzet en betreurt dat 
het EFG multinationale ondernemignen 
zou kunnen stimuleren om hun vaste 
werknemers te vervangen door flexibelere 
en kwetsbaardere werknemers; is van 
mening dat aan deze kwestie aandacht 
moet worden besteed bij de komende 
herziening van de EFG-verordening;

Or. en

Amendement 9
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. spreekt zijn waardering uit voor 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;

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
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Amendement 10
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat de lidstaten de nodige 
mechanismen moeten invoeren om 
dubbele financiering door de financiële 
instrumenten van de EU te voorkomen, 
overeenkomstig artikel 6, lid 5, van 
Verordening (EG) nr. 1927/2006;

Or. lt


