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AMENDEMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bij Verordening (EG) nr. 1927/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 december 2006 tot oprichting van 
een Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering werd het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering 
(EFG) opgericht voor de looptijd van het 
meerjarig financieel kader van 1 januari 
2007 tot en met 31 december 2013 om de 
Unie in staat te stellen solidariteit te tonen 
met werkenden die werkloos zijn geworden 
als gevolg van uit de globalisering 
voortvloeiende grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
en hun snelle terugkeer op de arbeidsmarkt 
te ondersteunen. De oorspronkelijke 
doelstelling van het EFG blijft van kracht.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 1927/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 december 2006 tot oprichting van 
een Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering werd het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering 
(EFG) opgericht voor de looptijd van het 
meerjarig financieel kader van 1 januari 
2007 tot en met 31 december 2013 om de 
Unie in staat te stellen solidariteit te tonen 
met werkenden die werkloos zijn geworden 
als gevolg van uit de globalisering 
voortvloeiende grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
en hun snelle terugkeer op de arbeidsmarkt 
te ondersteunen. Gezien de onzekere 
situatie waarin vele lidstaten nog steeds 
verkeren, blijft deze oorspronkelijke 
doelstelling van het EFG meer dan ooit 
van kracht, omdat hierdoor toch in 
beperkte mate individuele diensten 
kunnen worden verleend aan werknemers 
die ingevolge de globalisering van de 
economie hun baan hebben verloren door 
collectieve ontslagen met een aanzienlijke 
impact op het niveau van de 
onderneming, de bedrijfstak of de regio.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de mededeling van de Commissie (3) In de mededeling van de Commissie 
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aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's betreffende 
"Een begroting voor Europa 2020" wordt 
de rol van het EFG erkend als een flexibel 
fonds om werkenden die werkloos worden 
te ondersteunen en hen te helpen om zo 
snel mogelijk nieuw werk te vinden. De 
Unie moet voor de looptijd van het 
meerjarig financieel kader, van 1 januari 
2014 tot en met 31 december 2020, 
specifieke, eenmalige steun verlenen om 
werkloos geworden werkenden in door een 
ernstige economische ontwrichting 
getroffen regio's, bedrijfstakken, gebieden 
of arbeidsmarkten te helpen bij hun 
terugkeer op de arbeidsmarkt. Gezien het 
doel van het EFG, namelijk steun te 
verlenen in spoedeisende situaties en 
onverwachte omstandigheden, moet het 
buiten het meerjarig financieel kader 
blijven.

aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's betreffende 
"Een begroting voor Europa 2020" wordt 
de rol van het EFG erkend als een flexibel 
fonds om werkenden die werkloos worden 
te ondersteunen en hen te helpen om zo 
snel mogelijk nieuw werk te vinden. De 
Unie moet voor de looptijd van het 
meerjarig financieel kader, van 1 januari 
2014 tot en met 31 december 2020, 
specifieke, eenmalige steun verlenen om 
werkloos geworden werkenden in door een 
ernstige economische ontwrichting 
getroffen regio's, bedrijfstakken, gebieden 
of arbeidsmarkten te helpen bij hun 
terugkeer op de arbeidsmarkt. Gezien het 
doel van het EFG, namelijk steun te 
verlenen in spoedeisende situaties en 
onverwachte omstandigheden, moet het 
buiten het meerjarig financieel kader 
blijven. Zo beschikt de Unie over een 
mechanisme waarmee zij bij een 
werkloosheidscrisis snel steun kan 
verlenen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op initiatief van de aanvragende lidstaat 
kan een financiële bijdrage beschikbaar 
worden gesteld voor de activiteiten op het 
vlak van voorbereiding, beheer, 
voorlichting en publiciteit en controle en 
rapportage.

3. Op initiatief van de aanvragende lidstaat 
kan een financiële bijdrage tot maximaal 
5% van de totale kosten beschikbaar 
worden gesteld voor de activiteiten op het 
vlak van voorbereiding, beheer, 
voorlichting en publiciteit en controle en 
rapportage.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening 
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van de overeenkomstig 
artikel 8, lid 3, uitgevoerde beoordeling, 
voert de Commissie, aan de hand van met 
name het aantal werkenden voor wie de 
steun wordt aangevraagd, de voorgestelde 
acties en de geraamde kosten, een evaluatie 
uit en doet zo snel mogelijk een voorstel 
inzake de hoogte van de eventuele 
financiële bijdrage die kan worden 
verstrekt binnen de grenzen van de 
beschikbare middelen. Dit bedrag mag niet 
hoger zijn dan 50% van de totale geraamde 
kosten zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, 
onder e), of 65% van deze kosten in het 
geval aanvragen, ingediend door een 
lidstaat op het grondgebied waarvan ten 
minste één regio volgens de NUTS II-
indeling voor steun in aanmerking komt in 
het kader van de "convergentiedoelstelling" 
van de structuurfondsen. Bij haar 
beoordeling van dergelijke gevallen beslist 
de Commissie of de medefinanciering ten 
belope van 65% gerechtvaardigd is.

1. Op basis van de overeenkomstig 
artikel 8, lid 3, uitgevoerde beoordeling, 
voert de Commissie, aan de hand van met 
name het aantal werkenden voor wie de 
steun wordt aangevraagd, de voorgestelde 
acties en de geraamde kosten, een evaluatie 
uit en doet zo snel mogelijk een voorstel 
inzake de hoogte van de eventuele 
financiële bijdrage die kan worden 
verstrekt binnen de grenzen van de 
beschikbare middelen. Dit bedrag mag niet 
hoger zijn dan 50% van de totale geraamde 
kosten zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, 
onder e), of 65% van deze kosten in het 
geval van aanvragen, ingediend door een 
lidstaat op het grondgebied waarvan ten 
minste één regio volgens de NUTS II-
indeling voor steun in aanmerking komt in 
het kader van de "convergentiedoelstelling" 
van de structuurfondsen. Bij haar 
beoordeling van dergelijke gevallen beslist 
de Commissie aan de hand van vooraf 
vastgestelde criteria of de 
medefinanciering ten belope van 65% 
gerechtvaardigd is.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening 
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de vankrachtwording van een besluit 
betreffende een financiële bijdrage 
overeenkomstig artikel 15, lid 4, betaalt de 
Commissie de financiële bijdrage in de 
vorm van een voorfinanciering van ten 
minste 50% van de financiële bijdrage van 
de Unie in principe binnen 15 dagen aan de 
lidstaat uit, zo nodig gevolgd door 

1. Na de vankrachtwording van een besluit 
betreffende een financiële bijdrage 
overeenkomstig artikel 15, lid 4, betaalt de 
Commissie de financiële bijdrage in de 
vorm van een voorfinanciering van
maximaal 50% van de financiële bijdrage 
van de Unie in principe binnen 15 dagen 
aan de lidstaat uit, gevolgd door 
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tussentijdse en definitieve betalingen. De 
voorfinanciering wordt vereffend wanneer 
de financiële bijdrage overeenkomstig 
artikel 18, lid 3, wordt afgesloten.

tussentijdse en/of definitieve betalingen.
De voorfinanciering wordt vereffend 
wanneer de financiële bijdrage 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, wordt 
afgesloten.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening 
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 2015 dient de 
Commissie om de twee jaar vóór 1 
augustus een kwantitatief en kwalitatief 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad over de activiteiten die de beide 
voorafgaande jaren op grond van deze 
verordening en Verordening nr. 1927/2006 
zijn ondernomen. Het verslag heeft in 
hoofdzaak betrekking op de door het EGF 
behaalde resultaten en bevat met name 
informatie over de ingediende aanvragen, 
de goedgekeurde besluiten, de 
gefinancierde acties, met inbegrip van de 
complementariteit met acties die worden 
gefinancierd uit andere fondsen van de 
Unie, met name het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) en het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), en de 
afsluiting van de financiële bijdragen. Het 
verslag 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.

1. Met ingang van 2015 dient de 
Commissie om de twee jaar vóór 1 
augustus een omvattend kwantitatief en 
kwalitatief verslag in bij het Europees 
Parlement en de Raad over de activiteiten 
die de beide voorafgaande jaren op grond 
van deze verordening en Verordening (EG)
nr. 1927/2006 zijn ondernomen. Het 
verslag heeft in hoofdzaak betrekking op 
de door het EGF behaalde resultaten en 
bevat met name informatie over de 
ingediende aanvragen, de goedgekeurde 
besluiten, het aantal werknemers dat 
steun ontvangt en dat binnen een jaar na
de indiening van de aanvraag een vaste 
baan heeft gevonden, de gefinancierde 
acties, met inbegrip van de 
complementariteit met acties die worden 
gefinancierd uit andere fondsen van de 
Unie, met name het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) en het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), en de 
afsluiting van de financiële bijdragen. Het 
verslag 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.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening 
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 8

Voorstel voor een verordening 
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De resultaten van de evaluatie worden 
ter informatie toegezonden aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, het Comité 
van de regio's en de sociale partners.

2. De resultaten van de evaluatie worden 
ter informatie toegezonden aan het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Rekenkamer, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité, het Comité van de regio's 
en de sociale partners. Met de 
aanbevelingen van de evaluatie moet 
rekening worden gehouden bij de 
ontwikkeling van nieuwe programma's op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
zaken.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening 
Artikel 21 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) vaststellen dat de gefinancierde uitgaven 
worden onderbouwd door verifieerbare 
bewijsstukken, correct zijn en geen 
onregelmatigheden vertonen;

c) vaststellen dat de gefinancierde uitgaven 
worden onderbouwd door verifieerbare 
bewijsstukken, wettelijk zijn en geen 
onregelmatigheden vertonen;
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening 
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het kader van haar 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de algemene begroting van de 
Europese Unie stelt de Commissie alles in 
het werk om te verifiëren of de 
gefinancierde acties conform de principes 
van goed en efficiënt financieel beheer zijn 
uitgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid 
van de aanvragende lidstaat zorg te dragen 
voor een goed functionerend systeem voor 
beheer en controle. De Commissie 
verifieert of dergelijke systemen inderdaad 
aanwezig zijn.

4. In het kader van haar 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de algemene begroting van de 
Europese Unie stelt de Commissie alles in 
het werk om te verifiëren of de 
gefinancierde acties conform de principes 
van goed en efficiënt financieel beheer zijn 
uitgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid 
van de aanvragende lidstaat zorg te dragen 
voor een goed functionerend systeem voor 
beheer en controle. De Commissie 
verifieert of dergelijke systemen inderdaad 
aanwezig zijn. Indien onregelmatigheden 
worden vastgesteld, moeten ten onrechte 
betaalde bedragen in eerste instantie via 
verrekening worden teruggevorderd. 
Indien nodig, kan de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie 
overeenkomstig artikel 325 van het 
Verdrag doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties inhouden.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening 
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als de daadwerkelijke kosten van een 
actie lager uitvallen dan het geraamde 
bedrag dat overeenkomstig artikel 15 was 
opgegeven, stelt de Commissie een besluit
vast, door middel van een 
uitvoeringshandeling, dat de lidstaat
verplicht het overeenkomstig deel van de 
financiële bijdrage terug te betalen.

1. Als de daadwerkelijke kosten van een 
actie lager uitvallen dan het geraamde 
bedrag dat overeenkomstig artikel 15 was 
opgegeven en als terugvordering via 
verrekening niet mogelijk is, stelt de 
Commissie uitvoeringshandelingen vast
die de lidstaat verplichten het 
overeenkomstig deel van de financiële 
bijdrage terug te betalen.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening 
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in deze verordening bedoelde 
bevoegdheidsdelegaties worden voor 
onbepaalde tijd verleend vanaf de datum
van inwerkingtreding van deze 
verordening.

2. De in deze verordening bedoelde 
bevoegdheidsdelegaties worden verleend
voor de looptijd van deze verordening.
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