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Amendement 1
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering de 
lidstaten niet mag weerhouden van 
structurele beleidsmaatregelen om de 
hervorming van hun economie en 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken, noch 
bedrijven mag weerhouden van 
aanpassing van hun producten, 
productieprocessen en personeelsbeleid 
een de eisen van een duurzame economie;
overwegende dat het fonds juist als 
stimulans moet werken en eraan moet 
bijdragen om dit te doen;

Or. en

Amendement 2
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias De 
Rossa

Ontwerpadvies
Overweging B (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering 
(EGF) geen actieve 
arbeidsmarktmaatregelen oplegt aan een 
lidstaat die in het kader van een aanvraag 
voor het fonds moeten worden uitgevoerd 
maar daarentegen de omzetting van een 
gecoördineerd pakket persoonlijke
diensten voor de herintegratie van 
werkloze werknemers in de arbeidsmarkt 
in de zin van artikel 3 van de EGF-
verordening1 verlangt, waardoor de 
lidstaten volledig flexibel blijven om 
maatregelen voor de overtollige 
werknemers aan te passen aan de lokale 
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en individuele behoeften in elk specifiek 
geval waarin een beroep op het fonds 
wordt gedaan;
1 Verordening (EG) 1927/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad tot oprichting van het 
Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering als gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 546/2009 van het Europees Parlement en de 
Raad van 18 juni 2009.)

Or. en

Amendement 3
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid tot de 
bevoegdheden van de lidstaten hoort en 
gecoördineerd wordt via de open 
coördinatiemethode, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van alle mogelijke synergiën om 
te zorgen voor een positieve ontwikkeling 
van de Unie in de context van de 
globalisering en om de uitdaging van 
sociale en beroepsmatige integratie in de 
lidstaten aan te gaan; herinnert er tevens 
aan dat het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EFG) een 
instrument is dat is ingevoerd om deze 
doelstelling te ondersteunen en 
werknemers in geval van massaontslagen 
hulp te bieden;

1. herinnert eraan dat het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid tot de 
bevoegdheden van de lidstaten hoort en 
gecoördineerd wordt via de open 
coördinatiemethode, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van alle mogelijke synergiën om 
te zorgen voor een positieve ontwikkeling 
van de Unie in de context van de 
globalisering en om de uitdaging van 
sociale en beroepsmatige integratie in de 
lidstaten aan te gaan; betreurt het gebrek 
aan evenwicht tussen sociale 
beleidsmaatregelen en andere, meer 
geïntegreerde beleidsmaatregelen met 
doelstellingen op het gebied van 
mededinging, en dringt er daarom op aan 
dat de instrumenten voor sociaal beleid 
worden versterkt; herinnert er tevens aan 
dat het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering (EFG) een instrument 
is dat is ingevoerd om deze doelstelling te 
ondersteunen en werknemers in geval van 
massaontslagen hulp te bieden;

Or. fr
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Amendement 4
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid tot de 
bevoegdheden van de lidstaten hoort en 
gecoördineerd wordt via de open 
coördinatiemethode, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van alle mogelijke synergiën om 
te zorgen voor een positieve ontwikkeling 
van de Unie in de context van de 
globalisering en om de uitdaging van 
sociale en beroepsmatige integratie in de 
lidstaten aan te gaan; herinnert er tevens 
aan dat het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EFG) een 
instrument is dat is ingevoerd om deze 
doelstelling te ondersteunen en 
werknemers in geval van massaontslagen 
hulp te bieden;

1. herinnert eraan dat het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid tot de 
bevoegdheden van de lidstaten hoort en 
gecoördineerd wordt via de open 
coördinatiemethode, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van alle mogelijke synergiën om 
te zorgen voor een positieve ontwikkeling 
van de Unie in de context van de 
globalisering en om de uitdaging van 
sociale en beroepsmatige integratie in en 
tussen de lidstaten aan te gaan; herinnert er 
tevens aan dat het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EFG) een 
instrument is dat is ingevoerd om deze 
doelstelling te ondersteunen en 
werknemers in geval van massaontslagen 
hulp te bieden;

Or. nl

Amendement 5
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt aan op toewijzing van 
vastleggings- en betalingskredieten op de 
begrotingslijn voor het EFG ten minste 
met ingang van het volgende financieel 
kader zodat het fonds gemakkelijker kan 
worden gebruikt, de termijnen voor de 
behandeling van dossiers verkort en de 
doeltreffendheid voor ontslagen 
werknemers verbeterd, en de procedures 
genormaliseerd kunnen worden;

2. verzoekt de Commissie veranderingen 
voor te stellen in de EGF-verordening om 
de aanvraagprocedure zoveel mogelijk te 
versnellen, met als doel de middelen 
binnen een half jaar na ontslagen 
beschikbaar te stellen, onder meer door te 
bekijken of het mogelijk is de 
aanvraagprocedure te starten op het 
moment dat de ontslagen worden 
aangekondigd en niet pas wanneer deze 
hun beslag hebben gekregen, door de 
besluitvorming van de Commissie zoveel 
mogelijk te stroomlijnen en door 
procedures te standaardiseren; verzoekt 
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de Commissie voorts ideeën te 
ontwikkelingen voor het volgende 
financiële kader met het oog op enerzijds 
de samenwerking met de lidstaten om 
fundamentele, op de toekomst gerichte 
veranderingen naar een duurzame 
economie en arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken, en anderzijds snelle en 
flexibele ondersteuning te faciliteren voor
werknemers die ontslagen zijn vanwege 
onverwachte schokken in de economie;

Or. en

Amendement 6
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt aan op toewijzing van 
vastleggings- en betalingskredieten op de 
begrotingslijn voor het EFG ten minste met 
ingang van het volgende financieel kader 
zodat het fonds gemakkelijker kan worden 
gebruikt, de termijnen voor de behandeling 
van dossiers verkort en de doeltreffendheid 
voor ontslagen werknemers verbeterd, en 
de procedures genormaliseerd kunnen 
worden;

2. dringt aan op toewijzing van 
vastleggings- en betalingskredieten op de 
begrotingslijn voor het EFG ten minste met 
ingang van het volgende financieel kader 
zodat het fonds gemakkelijker kan worden 
gebruikt, de termijnen voor de behandeling 
van dossiers verkort en de doeltreffendheid 
voor ontslagen werknemers verbeterd, en 
de procedures genormaliseerd kunnen 
worden; benadrukt dat het nationale 
aandeel in de cofinanciering verlaagd 
moet worden gezien de moeilijkheden 
waarmee verschillende lidstaten worden 
geconfronteerd, door verhoging van de 
EU-financiering uit het EFG tot 90% van 
de kosten van de te steunen maatregelen;

Or. pt

Amendement 7
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 
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Ontwerpadvies Amendement

2. dringt aan op toewijzing van 
vastleggings- en betalingskredieten op de 
begrotingslijn voor het EFG ten minste 
met ingang van het volgende financieel 
kader zodat het fonds gemakkelijker kan 
worden gebruikt, de termijnen voor de 
behandeling van dossiers verkort en de 
doeltreffendheid voor ontslagen 
werknemers verbeterd, en de procedures 
genormaliseerd kunnen worden;

2. dringt aan op toewijzing van 
vastleggings- en betalingskredieten op de 
begrotingslijn voor het EFG zodat het 
fonds gemakkelijker kan worden gebruikt, 
de termijnen voor de behandeling van 
dossiers verkort en de doeltreffendheid 
voor ontslagen werknemers verbeterd, en 
de procedures genormaliseerd kunnen 
worden;

Or. de

Amendement 8
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt aan op toewijzing van 
vastleggings- en betalingskredieten op de 
begrotingslijn voor het EFG ten minste met 
ingang van het volgende financieel kader 
zodat het fonds gemakkelijker kan worden 
gebruikt, de termijnen voor de behandeling 
van dossiers verkort en de doeltreffendheid 
voor ontslagen werknemers verbeterd, en 
de procedures genormaliseerd kunnen 
worden;

2. dringt, in het licht van de huidige 
economische situatie,aan op toewijzing 
van vastleggings- en betalingskredieten op 
de begrotingslijn voor het EFG ten minste 
met ingang van het volgende financieel 
kader zodat het fonds gemakkelijker kan 
worden gebruikt, de termijnen voor de 
behandeling van dossiers verkort en de 
doeltreffendheid voor ontslagen 
werknemers verbeterd, en de procedures 
genormaliseerd kunnen worden;

Or. nl

Amendement 9
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert de lidstaten eraan dat het 
belangrijk is onmiddellijk maatregelen te 
treffen om in te grijpen op de 
arbeidsmarkt, naast het indienen van een 



PE442.967v01-00 8/29 AM\819648NL.doc

NL

aanvraag voor het EGF;

Or. en

Amendement 10
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie de 
maximumperiode voor uitvoering van de 
maatregelen te veranderen van 2 jaar 
vanaf de datum van indiening van de 
aanvraag naar 3 jaar vanaf de datum van 
goedkeuring, ten einde de volledige 
uitvoering van de toegekende middelen te 
vergemakkelijken en ontslagen 
werknemers de gelegenheid te geven hun 
herintegratie te voltooien;

Or. en

Amendement 11
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Proinsias 
De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om de sociale 
partners van meet af aan bij de 
voorbereiding van de aanvragen te 
betrekken;

3. wijst de lidstaten erop dat zij verplicht 
zijn enerzijds de sociale partners van meet 
af aan bij de voorbereiding van de 
aanvragen te betrekken in 
overeenstemming met artikel 5 van de 
EGF-verordening, en anderzijds te 
voldoen aan artikel 9 van deze 
verordening, volgens welk de lidstaat 
informatie geeft over en bekendheid aan 
de gefinancierde acties en deze informatie 
ook tot de betrokken werknemers, de 
lokale en regionale autoriteiten, de sociale 
partners, de media en het grote publiek 
moet zijn gericht, alsmede procedures te 
standaardiseren;
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Or. en

Amendement 12
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om de sociale 
partners van meet af aan bij de 
voorbereiding van de aanvragen te 
betrekken;

3. verzoekt de lidstaten om de sociale 
partners van meet af aan bij de 
voorbereiding van de aanvragen te 
betrekken en ervoor te zorgen dat 
ondernemingsraden erbij betrokken zijn 
nog voordat een programma van start 
gaat, om te garanderen dat de sociale 
partners een werkelijke bijdrage leveren 
aan het opstellen van 
omscholingsplannen die beantwoorden 
aan de behoeften van de werknemers en 
niet aan die van de bedrijven;

Or. fr

Amendement 13
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om de sociale 
partners van meet af aan bij de 
voorbereiding van de aanvragen te 
betrekken;

3. verzoekt de lidstaten om de sociale 
partners van meet af aan bij de 
voorbereiding van de aanvragen te 
betrekken en het sociaal overleg met de 
sociale partners en de ondernemers te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 14
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Proinsias
De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met de conclusies van 
de Raad over nieuwe vaardigheden voor 
nieuwe banen en onderstreept dat het 
EGF de lidstaten extra middelen toekent 
voor de opleiding van ontslagen 
werknemers voor toekomstgerichte banen 
en grotere mobiliteit;

Or. en

Amendement 15
Frederic Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
ervoor te zorgen dat Richtlijn 2002/14/EG 
over de informatie en de raadpleging van 
de werknemers en Richtlijn 94/45 inzake 
de Europese ondernemingsraad correct 
worden uitgevoerd om de sociale partners 
alle instrumenten te geven om het 
voorgestelde ontslag- of saneringsplan te 
analyseren voordat het wordt 
aangekondigd, en hen zo in staat te stellen 
volledig hun rol te spelen bij de 
voorbereiding van een aanvraag;  

Or. fr

Amendement 16
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de Commissie de 
lidstaten tevens te verplichten de 
participatie van een 
werknemersvereniging bij de 
implementatiefase van de EGF-
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verordening te ondersteunen; verzoekt de 
Commissie de uitwisseling van ervaringen 
en positieve praktijken inzake de 
participatie van werknemers bij de 
implementatie van het EGF te 
organiseren, zodat werknemers in 
bestaande en nieuwe gevallen kunnen 
profiteren van de ervaringen die in 
voorgaande gevallen zijn opgedaan;

Or. en

Amendement 17
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. verzoekt de Commissie 
onverwijld een voorstel voor te leggen dat 
garandeert dat ondernemingen die banen 
schrappen maar in de afgelopen 
verslagperiodes winst konden boeken, op 
adequate wijze betrokken worden bij de 
maatschappelijke kosten die voortvloeien 
uit bedrijfsverplaatsing en het schrappen 
van banen, en bovendien garandeert dat 
het EFG van nieuwe middelen wordt 
voorzien;

Or. de

Amendement 18
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. verzoekt de Commissie het EFG 
op de middellange termijn te vervangen 
door een fonds voor herstructurering dat 
via een in de hele EU geldende 
relocatiebelasting wordt gefinancierd en 
dat ondernemingen op passende wijze 
betrekt bij het creëren van duurzame 
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vervangende werkgelegenheid;

Or. de

Amendement 19
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 septies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 septies verzoekt de Commissie criteria in 
te voeren waarmee de toekenning van 
steun uit het EFG prioritair wordt 
gekoppeld aan 
herstructureringsmaatregelen die het 
behoud en het scheppen van banen 
alsmede een uit milieuoogpunt duurzame 
en maatschappelijk evenwichtige 
ontwikkeling in de betrokken regio's 
waarborgen;

Or. de

Amendement 20
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 octies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 octies. verzoekt de Commissie de criteria 
voor het gebruik van het EFG op 
voornoemde voorwaarden uit te breiden 
tot bedrijfsverplaatsing binnen Europa en 
de aanvraagprocedure aanzienlijk te 
vereenvoudigen;

Or. de

Amendement 21
Frederic Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten op nationaal niveau 
een communicatie- en beheerstructuur van 
het EFG op te zetten, die in verbinding 
staat met alle betrokkenen, en positieve 
praktijkervaringen op Europees niveau uit 
te wisselen, waardoor het fonds snel en 
doeltreffend in werking kan treden als er 
massaontslagen vallen;

4. verzoekt de lidstaten op nationaal niveau 
een communicatie- en beheerstructuur van 
het EFG op te zetten, die in verbinding 
staat met alle betrokkenen, in het bijzonder 
de sociale partners, en positieve 
praktijkervaringen op Europees niveau uit 
te wisselen, waardoor het fonds snel en 
doeltreffend in werking kan treden als er 
massaontslagen vallen;

Or. fr

Amendement 22
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten op nationaal niveau 
een communicatie- en beheerstructuur van 
het EFG op te zetten, die in verbinding 
staat met alle betrokkenen, en positieve 
praktijkervaringen op Europees niveau uit 
te wisselen, waardoor het fonds snel en 
doeltreffend in werking kan treden als er 
massaontslagen vallen;

4. verzoekt de lidstaten op nationaal niveau 
een communicatie- en beheerstructuur van 
het EFG op te zetten, die in verbinding 
staat met alle betrokkenen, en positieve 
praktijkervaringen op Europees niveau uit 
te wisselen, waardoor het fonds snel en 
doeltreffend in werking kan treden als er 
massaontslagen dreigen te vallen;

Or. nl

Amendement 23
Elisabeth Morin-Chartier, Marije Cornelissen, Joe Higgins, 
Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie een voorstel 
in te dienen over een zodanige wijziging 
van de EGF-verordening dat alle 
werknemers die ontslagen zijn vanwege 
dezelfde gebeurtenis, in alle sectoren en 
regio's, bij de maatregelen betrokken 
kunnen worden;
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Or. en

Amendement 24
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie mogelijke 
oplossingen te bekijken om de scheiding 
tussen enerzijds ontslagen werknemers 
die in aanmerking komen voor 
maatregelen uit het EGF-fonds en 
anderzijds andere werknemers op 
hetzelfde gebied op te heffen;

Or. en

Amendement 25
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten bij de 
dienstverlening aan ontslagen werknemers 
een individuele benadering te volgen, 
vooral bij massaontslagen, om de kansen 
van werknemers te verbeteren op een 
arbeidsmarkt die een grondige 
herstructurering doormaakt; beveelt met 
het oog hierop de lidstaten aan de 
uitwisseling positieve praktijkervaringen 
op te voeren, met name via Progress;

6. verzoekt de lidstaten bij de 
dienstverlening aan ontslagen werknemers 
een individuele benadering te volgen, 
vooral bij massaontslagen, om de kansen 
van werknemers te verbeteren op een 
arbeidsmarkt die een grondige 
herstructurering doormaakt; verzoekt de 
lidstaten alles te doen wat in hun macht 
ligt om plaatsen die grote gevolgen 
hebben ondervonden van een 
bedrijfsverplaatsing weer nieuwe 
impulsen te geven om de economische 
activiteit in het gebied in stand te houden, 
in het besef dat het EGF alleen 
maatregelen financiert voor de 
werknemers; beveelt met het oog hierop de 
lidstaten aan de uitwisseling positieve 
praktijkervaringen op te voeren, met name 
via Progress;

Or. fr
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Amendement 26
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten bij de 
dienstverlening aan ontslagen werknemers 
een individuele benadering te volgen, 
vooral bij massaontslagen, om de kansen 
van werknemers te verbeteren op een 
arbeidsmarkt die een grondige 
herstructurering doormaakt; beveelt met 
het oog hierop de lidstaten aan de 
uitwisseling positieve praktijkervaringen 
op te voeren, met name via Progress;

6. verzoekt de lidstaten bij de 
dienstverlening aan ontslagen werknemers 
een individuele benadering te volgen, 
vooral bij massaontslagen, om de kansen 
van werknemers te verbeteren op een 
arbeidsmarkt die een grondige 
herstructurering doormaakt; verzoekt hen 
tevens ervoor te waken dat de regelgeving 
voor nationale implementatie de 
uitvoering van het fonds niet beperkt; 
beveelt met het oog hierop de lidstaten aan 
de uitwisseling positieve 
praktijkervaringen op te voeren, met name 
via Progress;

Or. en

Amendement 27
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten bij de 
dienstverlening aan ontslagen werknemers 
een individuele benadering te volgen, 
vooral bij massaontslagen, om de kansen 
van werknemers te verbeteren op een 
arbeidsmarkt die een grondige 
herstructurering doormaakt; beveelt met 
het oog hierop de lidstaten aan de 
uitwisseling positieve praktijkervaringen 
op te voeren, met name via Progress;

6. verzoekt de lidstaten bij de 
dienstverlening aan ontslagen werknemers 
een individuele benadering te volgen, 
vooral bij massaontslagen, om de kansen 
van werknemers te verbeteren op een 
arbeidsmarkt die een grondige 
herstructurering doormaakt; beveelt met 
het oog hierop de lidstaten aan de 
uitwisseling positieve praktijkervaringen 
op te voeren, met name via Progress, en 
meer in het bijzonder via het nieuwe 
microfinancieringsinstrument;

Or. fr
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Amendement 28
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias De 
Rossa, 

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten bij de 
dienstverlening aan ontslagen werknemers 
een individuele benadering te volgen, 
vooral bij massaontslagen, om de kansen 
van werknemers te verbeteren op een 
arbeidsmarkt die een grondige 
herstructurering doormaakt; beveelt met 
het oog hierop de lidstaten aan de 
uitwisseling positieve praktijkervaringen 
op te voeren, met name via Progress;

6. verzoekt de lidstaten die gebruikmaken 
van het EGF zeer efficiënt te werk te gaan 
en bij de dienstverlening aan ontslagen 
werknemers een individuele benadering te 
volgen, vooral bij massaontslagen, om de 
kansen van werknemers te verbeteren op 
een arbeidsmarkt die een grondige 
herstructurering doormaakt; beveelt met 
het oog hierop de lidstaten aan de 
uitwisseling positieve praktijkervaringen 
op te voeren, met name via Progress;

Or. en

Amendement 29
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten bij de 
dienstverlening aan ontslagen werknemers 
een individuele benadering te volgen, 
vooral bij massaontslagen, om de kansen 
van werknemers te verbeteren op een 
arbeidsmarkt die een grondige 
herstructurering doormaakt; beveelt met 
het oog hierop de lidstaten aan de 
uitwisseling positieve praktijkervaringen 
op te voeren, met name via Progress;

6. verzoekt de lidstaten bij de 
dienstverlening aan ontslagen werknemers 
een individuele benadering te volgen, en
her-, bij- en omscholing te bevorderen
vooral bij massaontslagen, om de kansen 
van werknemers te verbeteren op een 
arbeidsmarkt die een grondige 
herstructurering doormaakt; beveelt met 
het oog hierop de lidstaten aan de 
uitwisseling positieve praktijkervaringen 
op te voeren, met name via Progress; 
beveelt met het oog hierop de lidstaten aan 
de uitwisseling positieve 
praktijkervaringen op te voeren, met name 
via Progress;

Or. nl
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Amendement 30
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten bij de 
dienstverlening aan ontslagen werknemers 
een individuele benadering te volgen, 
vooral bij massaontslagen, om de kansen 
van werknemers te verbeteren op een 
arbeidsmarkt die een grondige 
herstructurering doormaakt; beveelt met 
het oog hierop de lidstaten aan de 
uitwisseling positieve praktijkervaringen 
op te voeren, met name via Progress;

6. verzoekt de lidstaten bij de 
dienstverlening aan ontslagen werknemers 
een individuele en sociale benadering te 
volgen, vooral bij massaontslagen, om de 
kansen van werknemers te verbeteren op 
een arbeidsmarkt die een grondige 
herstructurering doormaakt; beveelt met 
het oog hierop de lidstaten aan de 
uitwisseling positieve praktijkervaringen 
op te voeren, met name via Progress;

Or. de

Amendement 31
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de lidstaten aan het EFG te 
gebruiken om Europese doelstellingen na 
te streven, nieuwe kwalificaties voor 
nieuwe banen te bevorderen en levenslang 
leren te stimuleren, om de werknemers in
staat te stellen hun persoonlijke loopbaan 
te volgen en bij te dragen aan het 
concurrentievermogen van de Unie in de 
context van de globalisering;

7. spoort de lidstaten aan het EFG te 
gebruiken om Europese doelstellingen na 
te streven, nieuwe kwalificaties voor 
nieuwe banen te bevorderen, bestaande 
banen groener te maken en nieuwe 
groene banen te scheppen, en levenslang 
leren te stimuleren, om de werknemers in 
staat te stellen hun persoonlijke loopbaan 
te volgen en bij te dragen aan het 
concurrentievermogen van de Unie in de 
context van de globalisering; dringt er bij 
de lidstaten op aan in het bijzonder 
jongeren, vrouwen tot 45 jaar en 
achtergestelde of oudere werknemers te 
stimuleren op de arbeidsmarkt te blijven 
of terug te keren op de arbeidsmarkt;

Or. en
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Amendement 32
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de lidstaten aan het EFG te 
gebruiken om Europese doelstellingen na 
te streven, nieuwe kwalificaties voor 
nieuwe banen te bevorderen en levenslang 
leren te stimuleren, om de werknemers in 
staat te stellen hun persoonlijke loopbaan 
te volgen en bij te dragen aan het 
concurrentievermogen van de Unie in de 
context van de globalisering;

7. spoort de lidstaten aan het EFG te 
gebruiken om Europese doelstellingen na 
te streven, nieuwe kwalificaties voor 
nieuwe banen in een bepaald werkgebied
te bevorderen en levenslang leren te 
stimuleren, om de werknemers in staat te 
stellen hun persoonlijke loopbaan te volgen 
en bij te dragen aan het 
concurrentievermogen van de Unie in de 
context van de globalisering;

Or. fr

Amendement 33
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de lidstaten aan het EFG te 
gebruiken om Europese doelstellingen na 
te streven, nieuwe kwalificaties voor 
nieuwe banen te bevorderen en levenslang 
leren te stimuleren, om de werknemers in 
staat te stellen hun persoonlijke loopbaan 
te volgen en bij te dragen aan het 
concurrentievermogen van de Unie in de 
context van de globalisering;

7. spoort de lidstaten aan het EFG te 
gebruiken om Europese doelstellingen na 
te streven, nieuwe kwalificaties, in het 
bijzonder voor nieuwe, duurzame en 
toekomstgerichte banen te bevorderen en 
levenslang leren te stimuleren, om de 
werknemers in staat te stellen hun 
persoonlijke loopbaan te volgen en bij te 
dragen aan het concurrentievermogen van 
de Unie in de context van de globalisering;

Or. de

Amendement 34
Frederic Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 
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Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de lidstaten aan het EFG te 
gebruiken om Europese doelstellingen na 
te streven, nieuwe kwalificaties voor 
nieuwe banen te bevorderen en levenslang 
leren te stimuleren, om de werknemers in 
staat te stellen hun persoonlijke loopbaan 
te volgen en bij te dragen aan het 
concurrentievermogen van de Unie in de 
context van de globalisering;

7. spoort de lidstaten aan het EFG te 
gebruiken om Europese doelstellingen na 
te streven, nieuwe kwalificaties voor 
nieuwe duurzame kwaliteitsbanen te 
bevorderen en levenslang leren te 
stimuleren, om de werknemers in staat te 
stellen hun persoonlijke loopbaan te volgen 
en bij te dragen aan het 
concurrentievermogen van de Unie in de 
context van de globalisering;

Or. fr

Amendement 35
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de lidstaten aan het EFG te 
gebruiken om Europese doelstellingen na 
te streven, nieuwe kwalificaties voor 
nieuwe banen te bevorderen en levenslang 
leren te stimuleren, om de werknemers in 
staat te stellen hun persoonlijke loopbaan 
te volgen en bij te dragen aan het 
concurrentievermogen van de Unie in de 
context van de globalisering;

7. spoort de lidstaten aan het EFG te 
gebruiken om Europese doelstellingen na 
te streven, nieuwe kwalificaties voor 
nieuwe 'goede' banen te bevorderen en 
levenslang leren te stimuleren, om de 
werknemers in staat te stellen hun 
persoonlijke loopbaan te volgen en bij te 
dragen aan het concurrentievermogen van 
de Unie in de context van de globalisering;

Or. de

Amendement 36
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de lidstaten aan het EFG te 
gebruiken om Europese doelstellingen na 
te streven, nieuwe kwalificaties voor 
nieuwe banen te bevorderen en levenslang 
leren te stimuleren, om de werknemers in 
staat te stellen hun persoonlijke loopbaan 

7. spoort de lidstaten aan het EFG te 
gebruiken om Europese doelstellingen na 
te streven, nieuwe kwalificaties voor 
nieuwe banen te bevorderen, 
ondernemerschap te bevorderen en 
levenslang leren te stimuleren, om de 
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te volgen en bij te dragen aan het 
concurrentievermogen van de Unie in de 
context van de globalisering;

werknemers in staat te stellen hun 
persoonlijke loopbaan te volgen en bij te 
dragen aan het concurrentievermogen van 
de Unie in de context van de globalisering;

Or. en

Amendement 37
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten met behulp van 
het EGF synergieën te creëren tussen het 
EGF, het ESF en microfinanciering, om 
een optimale en aan elk afzonderlijk geval 
aangepaste maatregel te vinden;

Or. de

Amendement 38
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. spoort de lidstaten maatregelen te 
nemen in overeenstemming met de EGF-
verordening die de mobiliteit van de 
werknemers bevorderen indien de kansen 
op werk in de betreffende regio ongunstig 
zijn;

Or. en

Amendement 39
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

7 quater. wijst erop dat in de context van 
de globalisering het Europese 
concurrentievermogen in de toekomst 
alleen gewaarborgd kan worden als er 
gerichte inspanningen worden gedaan om 
een maximale massa aan kwalificaties 
onder de werknemers in de EU te creëren; 
meent dat het EGF daarom ook moet 
bijdragen aan constructieve overbrugging 
van periodes van werkeloosheid via 
intensieve opleidings- en 
omscholingsmaatregelen;

Or. de

Amendement 40
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. wijst er voorts op dat er in 
veel gevallen grote verschillen (lonen, 
sociale toelagen, enz.) bestaan op de 
arbeidsmarkten in afzonderlijke lidstaten 
binnen de EU, in het bijzonder tussen 
West-Europese en Oost-Europese landen; 
merkt op dat deze verschillen leiden tot 
massaontslagen in de lidstaten waar de 
arbeidsmarktomstandigheden minder 
gunstig zijn voor de ondernemingen, 
meent dat deze gevallen van ontslagen 
vanwege de globalisering eveneens onder 
het EGF moeten vallen, als 
gebeurtenissen die voor steun in 
aanmerking komen; 

Or. de

Amendement 41
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 
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Ontwerpadvies Amendement

8. wijst de ondernemingen op hun 
verantwoordelijkheid om alles in het werk 
te stellen om te zorgen dat de werknemers 
in het begin van een periode van 
werkloosheid onmiddellijk hun verworven 
ervaringen laten certificeren zodat zij zich 
zo gericht en zo snel mogelijk kunnen 
omscholen en een stabiele baan met 
vooruitzichten kunnen vinden;

8. wijst de ondernemingen op hun 
verantwoordelijkheid om alles in het werk 
te stellen om te zorgen dat de werknemers 
in het begin van een periode van 
werkloosheid onmiddellijk hun verworven 
ervaringen laten certificeren zodat zij zich 
zo gericht en zo snel mogelijk kunnen 
omscholen en een stabiele baan met 
vooruitzichten kunnen vinden; spoort de 
lidstaten aan beleid te ontwikkelen dat 
ondernemingen die hun activiteiten 
verplaatsen of in een bepaalde regio 
staken verplicht de werknemers te steunen 
bij herscholing en het zoeken van een 
nieuwe baan, alsmede hen te 
ondersteunen in de overgangsperiode;

Or. en

Amendement 42
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst de ondernemingen op hun 
verantwoordelijkheid om alles in het werk 
te stellen om te zorgen dat de werknemers 
in het begin van een periode van 
werkloosheid onmiddellijk hun verworven 
ervaringen laten certificeren zodat zij zich 
zo gericht en zo snel mogelijk kunnen 
omscholen en een stabiele baan met 
vooruitzichten kunnen vinden;

8. wijst de ondernemingen op hun 
verantwoordelijkheid om alles in het werk 
te stellen om te zorgen dat de werknemers 
in het begin van een periode van 
werkloosheid onmiddellijk hun verworven 
ervaringen en opleiding laten certificeren 
zodat zij zich zo gericht en zo snel 
mogelijk kunnen omscholen en een stabiele 
baan met vooruitzichten kunnen vinden;

Or. de

Amendement 43
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 
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Ontwerpadvies Amendement

8. wijst de ondernemingen op hun 
verantwoordelijkheid om alles in het werk 
te stellen om te zorgen dat de werknemers 
in het begin van een periode van 
werkloosheid onmiddellijk hun verworven 
ervaringen laten certificeren zodat zij zich 
zo gericht en zo snel mogelijk kunnen 
omscholen en een stabiele baan met 
vooruitzichten kunnen vinden;

8. wijst de ondernemingen op hun 
verantwoordelijkheid om alles in het werk 
te stellen om te zorgen dat de werknemers 
in het begin van een periode van 
werkloosheid onmiddellijk hun verworven 
ervaringen laten certificeren zodat zij zich 
zo gericht en zo snel mogelijk kunnen 
omscholen en een 'goede' stabiele baan 
met vooruitzichten kunnen vinden;

Or. de

Amendement 44
Frederic Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst de ondernemingen op hun 
verantwoordelijkheid om alles in het werk 
te stellen om te zorgen dat de werknemers 
in het begin van een periode van 
werkloosheid onmiddellijk hun verworven 
ervaringen laten certificeren zodat zij zich 
zo gericht en zo snel mogelijk kunnen 
omscholen en een stabiele baan met 
vooruitzichten kunnen vinden;

8. wijst de ondernemingen op hun 
verantwoordelijkheid om alles in het werk 
te stellen om te zorgen dat de werknemers 
vóór het begin van een periode van 
werkloosheid onmiddellijk hun verworven 
ervaringen laten certificeren zodat zij zich 
zo gericht en zo snel mogelijk kunnen 
omscholen en een stabiele baan met 
vooruitzichten kunnen vinden, in een 
sector die levensvatbaar zal blijven;

Or. fr

Amendement 45
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias De 
Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst de ondernemingen op hun 
verantwoordelijkheid om alles in het werk 
te stellen om te zorgen dat de werknemers 
in het begin van een periode van 
werkloosheid onmiddellijk hun verworven 

8. wijst de ondernemingen op hun sociale 
verantwoordelijkheid om alles in het werk 
te stellen om te zorgen dat de werknemers 
in het begin van een periode van 
werkloosheid onmiddellijk hun verworven 
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ervaringen laten certificeren zodat zij zich 
zo gericht en zo snel mogelijk kunnen 
omscholen en een stabiele baan met 
vooruitzichten kunnen vinden;

ervaringen laten certificeren zodat zij zich 
zo gericht en zo snel mogelijk kunnen 
omscholen en een stabiele baan met 
vooruitzichten kunnen vinden;

Or. en

Amendement 46
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. constateert grote verschillen tussen de 
dossiers, vanwege de uiteenlopende situatie 
in elke lidstaat; verzoekt daarom de 
Commissie een voorstel te formuleren voor 
een grotere flexibiliteit bij de toepassing 
van de interventiecriteria per lidstaat om de 
behandeling van aanvragen beter aan te 
passen aan de economische bijzonderheden 
van een land, en daarbij een eventuele 
uitbreiding van de referentieperiode en de 
zone van de ondernemingen te evalueren;

9. constateert grote verschillen tussen de 
dossiers, vanwege de uiteenlopende situatie 
in elke lidstaat; verzoekt daarom de 
Commissie een voorstel te formuleren voor 
een grotere flexibiliteit bij de toepassing 
van de interventiecriteria per lidstaat om de 
behandeling van aanvragen beter aan te 
passen aan de economische bijzonderheden 
van een land, en daarbij een eventuele 
uitbreiding van de referentieperiode en de 
zone van de ondernemingen te evalueren, 
en tegelijk ongelijke toegang tot dit 
instrument tussen de lidstaten te 
vermijden;

Or. fr

Amendement 47
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie de lidstaten 
een aantal richtsnoeren te geven voor de 
opmaak en uitvoering van de aanvragen 
voor EGF-middelen, met als doel een 
snelle aanvraagprocedure en een brede 
consensus van de belanghebbenden over 
de te volgen strategie en de te nemen 
maatregelen voor een effectieve 
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herintegratie van de werknemers in de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 48
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. meent dat de lidstaten bij de 
uitvoering van het EGF verplicht moeten 
worden maatregelen te nemen die 
garanderen dat de niet-ingezetenen onder 
de werknemers die in aanmerking komen 
voor uit het EGF gefinancierde 
maatregelen, de mogelijkheid hebben van 
deze middelen gebruik te maken, ook 
indien zij in een ander land wonen, vooral 
als dat een andere EU-lidstaat is;

Or. en

Amendement 49
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. verzoekt de Commissie ook 
tijdens de fase van de uitvoering van de 
maatregelen de lidstaten, de sociale 
partners en de werknemers assistentie te 
bieden;

Or. en

Amendement 50
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

10 bis. is van mening dat de Commissie en 
de lidstaten nauw moeten samenwerken 
om effectief toezicht uit te oefenen op de 
steun die wordt gegeven aan 
multinationale ondernemingen, en te 
zorgen voor degelijke investeringen in 
nieuwe banen, voorzien van rechten, om 
sociale dumping te ontmoedigen;

Or. en

Amendement 51
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat haar beleid en instrumenten 
coherent zijn, om de mogelijkheid uit te 
sluiten dat de groei- en 
concurrentiedoelstellingen in strijd zijn 
met doelstellingen voor de 
werkgelegenheid, de cohesie en sociale 
integratie;

Or. fr

Amendement 52
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 quater. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken om welke redenen bepaalde 
landen die te maken hebben met 
massaontslagen en die in aanmerking 
zouden komen voor financiering uit het 
EGF, geen gebruikmaken van het fonds, 
en al naargelang haar bevindingen 
oplossingen voor te stellen;
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Or. en

Amendement 53
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 

Ontwerpadvies Amendement

12. verzoekt de Commissie gegevens te 
publiceren over het effectieve gebruik van 
het EFG in het kader van een goed beheer 
van de Europese begroting, zodat het 
Parlement achteraf controle kan
uitoefenen;

12. verzoekt de Commissie onverwijld een 
verslag in te dienen over het gebruik van 
het Fonds voor de aanpassing aan de 
globalisering waaruit met name blijkt hoe 
de middelen precies zijn gebruikt en in 
welke verhouding de ingezette middelen 
tot de steunmaatregelen op nationaal en 
bedrijfsniveau staan; verzoekt de 
Commissie eerste conclusies te trekken uit 
dit verslag en met spoed voorstellen voor 
verbetering van het fonds voor te leggen;

Or. de

Amendement 54
Frederic Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. verzoekt de Commissie in haar 
jaarverslag statistieken voor te leggen over 
de doeltreffendheid van het EFG en over 
opleidingsstrategieën in het kader van het 
vinden van werk;

11. verzoekt de Commissie in haar 
jaarverslag statistieken voor te leggen over 
de doeltreffendheid van het EFG en over 
opleidingsstrategieën in het kader van het 
vinden van werk, alsmede een analyse van 
de impact van de structuur van de 
arbeidsmarkt op die doeltreffendheid;

Or. fr

Amendement 55
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie het 
financieel kader van het EFG, gezien de 
huidige economische en financiële crisis 
en het toegenomen aantal taken, 
aanzienlijk uit te breiden en voor het EFG 
een eigen begrotingstitel in te voeren;

Or. de

Amendement 56
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 ter. benadrukt dat de Commissie, in 
een periode van schaarse financiële 
middelen, de doeltreffendheid en 
duurzaamheid van de uit het EGF 
gefinancierde maatregelen moet 
evalueren in samenwerking met de 
lidstaten; merkt op dat er voor dit doel 
gestandaardiseerde criteria moeten 
worden ontwikkeld, zoals voltooiing van 
nieuwe kwalificaties, succes met het 
vinden van een nieuwe baan en de duur 
van het nieuwe arbeidscontract;  

Or. de

Amendement 57
Frederic Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 

Ontwerpadvies Amendement

12. verzoekt de Commissie gegevens te 
publiceren over het effectieve gebruik van 
het EFG in het kader van een goed beheer 
van de Europese begroting, zodat het 
Parlement achteraf controle kan 
uitoefenen;

12. verzoekt de Commissie gegevens te 
publiceren over het effectieve gebruik van 
het EFG in het kader van een goed beheer 
van de Europese begroting, in het 
bijzonder het percentage van de 
terugbetaling van de toegekende middelen 
en de uitleg hiervoor, zodat het Parlement 
achteraf controle kan uitoefenen en kan 
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bekijken hoe de werking van het fonds 
kan worden verbeterd;

Or. fr

Amendement 58
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 

Ontwerpadvies Amendement

12. verzoekt de Commissie gegevens te 
publiceren over het effectieve gebruik van 
het EFG in het kader van een goed beheer 
van de Europese begroting, zodat het 
Parlement achteraf controle kan 
uitoefenen;

12. verzoekt de Commissie gegevens te 
publiceren over het effectieve gebruik van 
het EFG en het effect van de maatregelen 
na een langere periode (≥ 1 jaar), in het 
kader van een goed beheer van de 
Europese begroting, zodat het Parlement 
achteraf controle kan uitoefenen;

Or. en


