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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, 
teneinde 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 tengevolge van grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
en hen te helpen bij hun terugkeer op de 
arbeidsmarkt,

Or. en

Amendement 2
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. brengt in herinnering dat de instellingen 
zich ertoe verbonden hebben een 
probleemloze 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 aan 
werknemers 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 
probleemloze 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 aan 
werknemers 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 kwetsbaarste 
en laagst opgeleide werknemers;
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Or. lt

Amendement 3
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beklemtoont dat het EFG 
overeenkomstig artikel 6 van de EFG-
verordening moet bijdragen tot de re-
integratie van elke afzonderlijke ontslagen 
werknemer; wijst er voorts op dat de door 
het EFG gefinancierde maatregelen
werkgelegenheid voor de lange termijn bv
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 het EFG 
overeenkomstig artikel 6 van de EFG-
verordening moet bijdragen tot de re-
integratie van elke afzonderlijke ontslagen 
werknemer; wijst er voorts op dat EFG-
steun alleen actieve 
arbeidsmarktmaatregelen kan 
medefinancieren die werkgelegenheid 
voor de lange termijn bv 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 4
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de informatie die is 
ontvangen 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; 

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

structuurfondsen; herhaalt zijn oproep aan 
de Commissie om in zijn jaarverslagen ook 
een vergelijkende evaluatie van deze 
gegevens op te nemen;

Or. lt

Amendement 5
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het feit dat er, na 
herhaalde verzoeken van het Parlement, 
voor het eerst EUR 47 608 950 aan 
betalingskredieten zijn opgenomen onder 
begrotingslijn 04 05 01 van het EFG in de 
begroting voor 2011; herinnert eraan dat 
het EFG gecreëerd is als een afzonderlijk 
specifiek instrument met eigen 
doelstellingen en termijnen, en dat het 
bijgevolg ook een specifieke toewijzing 
verdient, waardoor wordt vermeden dat, 
zoals in het verleden gangbaar was, een 
beroep wordt gedaan op overschrijvingen 
van andere begrotingslijnen, die schadelijk 
kunnen zijn voor de verwezenlijking van 
de verschillende beleidsdoelen;

5. is verheugd over het feit dat er, na 
herhaalde verzoeken van het Parlement, 
voor het eerst EUR 47 608 950 aan 
betalingskredieten zijn opgenomen onder 
begrotingslijn 04 05 01 van het EFG in de 
begroting voor 2011; herinnert eraan dat 
het EFG gecreëerd is als een afzonderlijk 
specifiek instrument met eigen 
doelstellingen en termijnen, en dat het 
bijgevolg ook een specifieke toewijzing 
verdient, waardoor wordt vermeden dat, 
zoals in het verleden gangbaar was, een 
beroep wordt gedaan op overschrijvingen 
van andere begrotingslijnen, die schadelijk 
kunnen zijn voor de verwezenlijking van 
de verschillende beleidsdoelen; benadrukt 
dat de beschikbaarstelling van middelen 
uit het EFG in de vorm van 
vastleggingskredieten niet ten koste mag 
gaan van de financiering van het 
Europees Sociaal Fonds;

Or. lt

Amendement 6
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. spreekt zijn waardering uit voor de 
voorgenomen uitbreiding van de 
begrotingslijn 04.05.01 van het EFG met 
50 miljoen EUR via gewijzigde begroting 
nr. 2/2011, die zal worden gebruikt ter 
dekking van het bedrag dat nodig is voor 
de huidige aanvraag;

6. neemt kennis van de voorgenomen 
uitbreiding van de begrotingslijn 04.05.01 
van het EFG met 50 miljoen EUR via 
gewijzigde begroting nr. 2/2011, die zal 
worden gebruikt ter dekking van het 
bedrag dat nodig is voor de huidige 
aanvraag;

Or. en

Amendement 7
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
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