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Amendement 54
Milan Cabrnoch
Voorstel voor een verordening
–
Voorstel tot verwerping
Het Europees Parlement verwerpt het
voorstel van de Commissie.
Or. en

Amendement 55
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Titel 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot
oprichting van een Europees fonds voor
aanpassing aan de globalisering 2014 2020

Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad
betreffende het Europees fonds voor
aanpassing aan duurzaamheid (2014 –
2020)
(Dit amendement is van toepassing op de
hele tekst)
Or. en

Amendement 56
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Titel 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot
oprichting van een Europees fonds voor
AM\908775NL.doc

Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad
betreffende het Europees fonds voor
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aanpassing aan de globalisering 2014 2020

aanpassing aan de globalisering, aan crises
en aan herstructureringen (2014-2020)
(Dit amendement is van toepassing op de
hele tekst)
Or. fr

Amendement 57
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Titel 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot
oprichting van een Europees fonds voor
aanpassing aan de globalisering 2014 2020

Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad
betreffende het Europees fonds voor
aanpassing aan crises (2014-2020)
(Dit amendement is van toepassing op de
hele tekst)
Or. fr

Amendement 58
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Titel 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot
oprichting van een Europees fonds voor
aanpassing aan de globalisering 2014 2020

Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad
betreffende het Europees fonds voor
aanpassing aan herstructureringen (20142020)
(Dit amendement is van toepassing op de
hele tekst)
Or. fr
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Amendement 59
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Visum 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
- gezien richtlijn [...] van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de
inlichting en raadpleging van
werknemers, anticipatie en beheer van
herstructurering
Or. fr

Amendement 60
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(2 bis) In de tweejarige periode 2009-2010
heeft de EFG ongeveer 10 % van de
werknemers die in de Unie werden
ontslagen, bijgestaan, waarbij slechts 40
% van de steunontvangers met succes
weer aan het werk zijn geholpen. Alleen
met een grotere betrokkenheid van lokale
en regionale instanties en van
vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties zal het EFG zijn bereik en
efficiëntie kunnen vergroten.
Or. it

Amendement 61
Mara Bizzotto
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(2 ter) Alle partijen die bij het
functioneren van het EFG zijn betrokken
hebben sinds de oprichting ervan bij
allerlei gelegenheden bepleit dat het
Fonds in de toekomst ook moet kunnen
optreden in gevallen waarin het om
minder dan 500 personen gaat.
Or. it

Amendement 62
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quater (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(2 quater) De herziening van het EFG zou
aan de hand van de volgende drie
beginselen moeten worden doorgevoerd:
1.Het EFG hervormen tot een werkelijk
apparaat voor snelle en efficiëntere en
tijdiger interventie; 2. Het EFG maken tot
een concrete en doelmatige keuze die
Europa aan de lidstaten te bieden heeft
om het hoofd te bieden aan massaontslagen als gevolg van crises en
globalisering, hetgeen eenvoudiger
procedures, hogere
medefinancieringspercentages en meer
flexibiliteit in de uitvoering vereist;
3.Uitgaan van additionaliteit, door steun
te bieden in aanvulling op de steun uit
andere fondsen van de Unie, waardoor de
door de maatregelen uit hoofde van
nationale of Europese wetgeving of
collectieve overeenkomsten zich
synergisch integreren;
Or. it
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Amendement 63
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quinquies (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(2 quinquies) Gezien de onverwachte
veranderingen in termen van noodzaak en
prioriteit als gevolg van de globalisering
en de economiche crisis in de lidstaten,
moet het EFG worden hervormd tot een
aanpasbaar en flexibel instrument dat
efficiënt en snel kan optreden, ook op de
kleinste arbeidsmarkten of in
buitengewone omstandigheden. Hiertoe is
het nodig om bij de beoordeling van
aanvragen om steun uit het Fonds, niet
alleen absolute kwantitatieve criteria te
doen gelden, zoals het aantal ontslagen
werknemers, maar ook ten volle rekening
te houden met het effect van die
gedwongen ontslagen op de economie van
bepaalde plaatsen, gebieden en regio’s,
waar de crisis in een enkele economische
sector het werkgelegenheidsperspectief
voor de gehele plaatselijke bevolking
bedreigt, ook al zou het feitelijk aantal
gedwongen ontslagen nog beneden de
activeringsdrempel van het Fonds blijven.
Or. it

Amendement 64
Marije Cornelissen
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
AM\908775NL.doc

(2) Bij Verordening (EG) nr. 1927/2006
van het Europees Parlement en de Raad
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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.

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.

Or. en

Amendement 65
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Overweging 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) In de mededeling van de Commissie
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

(3) In de mededeling van de Commissie
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.
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onverwachte omstandigheden, moet het
buiten het meerjarig financieel kader
blijven.
Or. en

Amendement 66
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(3 bis) Aangezien er kwalitatieve en
kwantitatieve analyses nodig zijn van de
sociaal-economische verbanden in de
verschillende sectoren waar wordt
geherstructureerd, en in de verschillende
betrokken geografische gebieden, alsook
analyses van de meerwaarde van de door
het EGF gefinancierde actieve
maatregelen, moet hiertoe een beroep
worden gedaan op het Europese
Waarnemingscentrum voor Verandering
(EMCC), ondergebracht bij het EUagentschap Eurofound in Dublin.
Or. fr

Amendement 67
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Het toepassingsgebied van Verordening
(EG) nr. 1927/2006 werd in het kader van
het Europees economisch herstelplan in
2009 uitgebreid bij Verordening (EG)
nr. 546/2009 van het Europees Parlement
en de Raad tot werknemers die als gevolg

(4) Het toepassingsgebied van Verordening
(EG) nr. 1927/2006 werd in het kader van
het Europees economisch herstelplan in
2009 uitgebreid bij Verordening (EG)
nr. 546/2009 van het Europees Parlement
en de Raad tot werknemers die als gevolg
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van de wereldwijde economische en
financiële crisis waren ontslagen. Om het
EFG in staat te stellen om steun te verlenen
in toekomstige crisissituaties, moeten
onder het toepassingsgebied ervan ook
gedwongen ontslagen komen te vallen die
voortvloeien uit een ernstige economische
ontwrichting, veroorzaakt door een
onverwachte crisis, vergelijkbaar met de
financiële en economische crisis
waaronder de economie sinds 2008 gebukt
gaat.

van de wereldwijde economische en
financiële crisis waren ontslagen. Om het
EFG in staat te stellen om steun te verlenen
in toekomstige crisissituaties, moeten
onder het toepassingsgebied ervan ook
gedwongen ontslagen komen te vallen die
voortvloeien uit een ernstige economische
ontwrichting.

Or. en

Amendement 68
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Het toepassingsgebied van Verordening
(EG) nr. 1927/2006 werd in het kader van
het Europees economisch herstelplan in
2009 uitgebreid bij Verordening (EG)
nr. 546/2009 van het Europees Parlement
en de Raad tot werknemers die als gevolg
van de wereldwijde economische en
financiële crisis waren ontslagen. Om het
EFG in staat te stellen om steun te verlenen
in toekomstige crisissituaties, moeten
onder het toepassingsgebied ervan ook
gedwongen ontslagen komen te vallen die
voortvloeien uit een ernstige economische
ontwrichting, veroorzaakt door een
onverwachte crisis, vergelijkbaar met de
financiële en economische crisis
waaronder de economie sinds 2008 gebukt
gaat.

(4) Het toepassingsgebied van Verordening
(EG) nr. 1927/2006 werd in het kader van
het Europees economisch herstelplan in
2009 uitgebreid bij Verordening (EG)
nr. 546/2009 van het Europees Parlement
en de Raad tot werknemers die als gevolg
van de wereldwijde economische en
financiële crisis waren ontslagen. Om het
EFG in staat te stellen om steun te verlenen
in toekomstige crisissituaties, moeten
onder het toepassingsgebied ervan ook
gedwongen ontslagen komen te vallen die
voortvloeien uit een ernstige economische
ontwrichting, veroorzaakt door een crisis.

Or. pt
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Amendement 69
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Het toepassingsgebied van Verordening
(EG) nr. 1927/2006 werd in het kader van
het Europees economisch herstelplan in
2009 uitgebreid bij Verordening (EG)
nr. 546/2009 van het Europees Parlement
en de Raad tot werknemers die als gevolg
van de wereldwijde economische en
financiële crisis waren ontslagen. Om het
EFG in staat te stellen om steun te
verlenen in toekomstige crisissituaties,
moeten onder het toepassingsgebied ervan
ook gedwongen ontslagen komen te vallen
die voortvloeien uit een ernstige
economische ontwrichting, veroorzaakt
door een onverwachte crisis, vergelijkbaar
met de financiële en economische crisis
waaronder de economie sinds 2008 gebukt
gaat.

(4) Het toepassingsgebied van Verordening
(EG) nr. 1927/2006 werd in het kader van
het Europees economisch herstelplan in
2009 uitgebreid bij Verordening (EG)
nr. 546/2009 van het Europees Parlement
en de Raad tot werknemers die als gevolg
van de wereldwijde economische en
financiële crisis waren ontslagen. Om het
EFG de nodige flexibiliteit te verlenen
zodat het zich volledig kan aanpassen aan
onvoorziene en toekomstige crisissituaties,
moeten onder het toepassingsgebied ervan
ook alla gedwongen ontslagen komen te
vallen die verband houden met de crisis en
de globalisering die de werkgelegenheid
bedreigen, zoals behalve faillissement ook
herstructurering van ondernemingen in
elke vorm, waaronder ook willekeurige
bedrijfsverplaatsingen binnen en buiten
de Unie, die thans oorzaak zijn van een
ernstige economische en sociale
ontwrichting onder de Europese
werkenden.
Or. it

Amendement 70
Ria Oomen-Ruijten
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Het toepassingsgebied van Verordening
(EG) nr. 1927/2006 werd in het kader van
het Europees economisch herstelplan in
2009 uitgebreid bij Verordening (EG) nr.

(4) Het toepassingsgebied van Verordening
(EG) nr. 1927/2006 werd in het kader van
het Europees economisch herstelplan in
2009 uitgebreid bij Verordening (EG) nr.
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546/2009 van het Europees Parlement en
de Raad tot werknemers die als gevolg van
de wereldwijde economische en financiële
crisis waren ontslagen. Om het EFG in
staat te stellen om steun te verlenen in
toekomstige crisissituaties, moeten onder
het toepassingsgebied ervan ook
gedwongen ontslagen komen te vallen die
voortvloeien uit een ernstige economische
ontwrichting, veroorzaakt door een
onverwachte crisis, vergelijkbaar met de
financiële en economische crisis waaronder
de economie sinds 2008 gebukt gaat.

546/2009 van het Europees Parlement en
de Raad tot werknemers die als gevolg van
de wereldwijde economische en financiële
crisis waren ontslagen. Om het EFG in
staat te stellen om steun te verlenen in
toekomstige crisissituaties, moeten onder
het toepassingsgebied ervan ook
gedwongen ontslagen komen te vallen die
voortvloeien uit een ernstige economische
ontwrichting, veroorzaakt door een
onverwachte crisis, vergelijkbaar met de
financiële en economische crisis waaronder
de economie sinds 2008 gebukt gaat, zodat
het EGF snel en effectief de noodzakelijke
steun kan bieden.
Or. nl

Amendement 71
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(4 bis) Ongeacht het bestaan van het
EFG, moeten de EU en de lidstaten beleid
invoeren ter bevordering van groei,
schepping van banen met rechten, en
productie, met name in landen met een
kwetsbare economie. Deze doelstellingen
zijn niet te combineren met zogenoemde
bezuinigingsmaatregelen, die de
vernietiging van duizenden banen tot
gevolg hebben gehad.
Or. pt

Amendement 72
Vilija Blinkevičiūtė
Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)
PE492.873v01-00
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(4 bis) Het Europese
Waarnemingscentrum voor Verandering
(EMCC), ondergebracht bij het EUagentschap Eurofound in Dublin, kan de
Europese Commissie en de betrokken
lidstaten met kwalitatieve en kwantitatieve
analyses terzijde staan bij de beoordeling
van een aanvraag voor EFG-middelen.
Or. en

Amendement 73
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) In overeenstemming met de
mededeling "Een begroting voor Europa
2020" moet het toepassingsgebied van het
EFG worden verbreed om het
landbouwers gemakkelijker te maken zich
aan te passen aan een nieuwe
marktsituatie die het gevolg is van
internationale handelsovereenkomsten in
de landbouwsector en die leidt tot een
verandering of een ingrijpende
aanpassing van de landbouwactiviteiten
van de getroffen landbouwers om hen te
helpen in structureel opzicht
concurrerender te worden of om hun
overstap naar activiteiten buiten de
landbouw te vergemakkelijken.

Schrappen

Or. pt

Amendement 74
Marije Cornelissen
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) In overeenstemming met de
mededeling "Een begroting voor Europa
2020" moet het toepassingsgebied van het
EFG worden verbreed om het
landbouwers gemakkelijker te maken zich
aan te passen aan een nieuwe
marktsituatie die het gevolg is van
internationale handelsovereenkomsten in
de landbouwsector en die leidt tot een
verandering of een ingrijpende
aanpassing van de landbouwactiviteiten
van de getroffen landbouwers om hen te
helpen in structureel opzicht
concurrerender te worden of om hun
overstap naar activiteiten buiten de
landbouw te vergemakkelijken.

Schrappen

Or. en

Amendement 75
Ria Oomen-Ruijten
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) In overeenstemming met de
mededeling „Een begroting voor Europa
2020” moet het toepassingsgebied van het
EFG worden verbreed om het
landbouwers gemakkelijker te maken zich
aan te passen aan een nieuwe
marktsituatie die het gevolg is van
internationale handelsovereenkomsten in
de landbouwsector en die leidt tot een
verandering of een ingrijpende
aanpassing van de landbouwactiviteiten
van de getroffen landbouwers om hen te
helpen in structureel opzicht
concurrerender te worden of om hun
PE492.873v01-00
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overstap naar activiteiten buiten de
landbouw te vergemakkelijken.
Or. nl

Amendement 76
Philippe Boulland
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) In overeenstemming met de
mededeling "Een begroting voor Europa
2020" moet het toepassingsgebied van het
EFG worden verbreed om het
landbouwers gemakkelijker te maken zich
aan te passen aan een nieuwe
marktsituatie die het gevolg is van
internationale handelsovereenkomsten in
de landbouwsector en die leidt tot een
verandering of een ingrijpende
aanpassing van de landbouwactiviteiten
van de getroffen landbouwers om hen te
helpen in structureel opzicht
concurrerender te worden of om hun
overstap naar activiteiten buiten de
landbouw te vergemakkelijken.

Schrappen

Or. fr

Amendement 77
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) In overeenstemming met de
mededeling "Een begroting voor Europa
2020" moet het toepassingsgebied van het
EFG worden verbreed om het
AM\908775NL.doc

Schrappen
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landbouwers gemakkelijker te maken zich
aan te passen aan een nieuwe
marktsituatie die het gevolg is van
internationale handelsovereenkomsten in
de landbouwsector en die leidt tot een
verandering of een ingrijpende
aanpassing van de landbouwactiviteiten
van de getroffen landbouwers om hen te
helpen in structureel opzicht
concurrerender te worden of om hun
overstap naar activiteiten buiten de
landbouw te vergemakkelijken.
Or. en

Amendement 78
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om het Europese karakter van het EFG
te handhaven, moet een aanvraag voor
steun uit het EFG voor werknemers
worden ingediend wanneer het aantal
gedwongen ontslagen een
minimumdrempel bereikt. Op kleine
arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of
afgelegen gebieden, en in uitzonderlijke
omstandigheden, mogen aanvragen voor
een geringer aantal gedwongen ontslagen
worden ingediend. Ten aanzien van
landbouwers moet de Commissie de
noodzakelijke criteria in verband met de
consequenties van elke
handelsovereenkomst bepalen.

(6) Om het Europese karakter van het EFG
te handhaven, moet een aanvraag voor
steun uit het EFG voor werknemers
worden ingediend wanneer het aantal
gedwongen ontslagen een
minimumdrempel bereikt. Op kleine
arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of
afgelegen gebieden, en in uitzonderlijke
omstandigheden, mogen aanvragen voor
een geringer aantal gedwongen ontslagen
worden ingediend.

Or. pt

Amendement 79
Marije Cornelissen
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om het Europese karakter van het EFG
te handhaven, moet een aanvraag voor
steun uit het EFG voor werknemers
worden ingediend wanneer het aantal
gedwongen ontslagen een
minimumdrempel bereikt. Op kleine
arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of
afgelegen gebieden, en in uitzonderlijke
omstandigheden, mogen aanvragen voor
een geringer aantal gedwongen ontslagen
worden ingediend. Ten aanzien van
landbouwers moet de Commissie de
noodzakelijke criteria in verband met de
consequenties van elke
handelsovereenkomst bepalen.

(6) Om het Europese karakter van het EFG
te handhaven, moet een aanvraag voor
steun uit het EFG voor werknemers
worden ingediend wanneer het aantal
gedwongen ontslagen een
minimumdrempel bereikt. Op kleine
arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of
afgelegen gebieden, en in uitzonderlijke
omstandigheden, mogen aanvragen voor
een geringer aantal gedwongen ontslagen
worden ingediend.

Or. en

Amendement 80
Philippe Boulland
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om het Europese karakter van het EFG
te handhaven, moet een aanvraag voor
steun uit het EFG voor werknemers
worden ingediend wanneer het aantal
gedwongen ontslagen een
minimumdrempel bereikt. Op kleine
arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of
afgelegen gebieden, en in uitzonderlijke
omstandigheden, mogen aanvragen voor
een geringer aantal gedwongen ontslagen
worden ingediend. Ten aanzien van
landbouwers moet de Commissie de
noodzakelijke criteria in verband met de
consequenties van elke
handelsovereenkomst bepalen.

(6) Om het Europese karakter van het EFG
te handhaven, moet een aanvraag voor
steun uit het EFG voor werknemers
worden ingediend wanneer het aantal
gedwongen ontslagen een
minimumdrempel bereikt. Op kleine
arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of
afgelegen gebieden, en in uitzonderlijke
omstandigheden, mogen aanvragen voor
een geringer aantal gedwongen ontslagen
worden ingediend.

AM\908775NL.doc

17/131

PE492.873v01-00

NL

Or. fr

Amendement 81
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om het Europese karakter van het EFG
te handhaven, moet een aanvraag voor
steun uit het EFG voor werknemers
worden ingediend wanneer het aantal
gedwongen ontslagen een
minimumdrempel bereikt. Op kleine
arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of
afgelegen gebieden, en in uitzonderlijke
omstandigheden, mogen aanvragen voor
een geringer aantal gedwongen ontslagen
worden ingediend. Ten aanzien van
landbouwers moet de Commissie de
noodzakelijke criteria in verband met de
consequenties van elke
handelsovereenkomst bepalen.

(6) Om het Europese karakter van het EFG
te handhaven, moet een aanvraag voor
steun uit het EFG voor werknemers
worden ingediend wanneer het aantal
gedwongen ontslagen een
minimumdrempel bereikt. Op kleine
arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of
afgelegen gebieden, en in uitzonderlijke
omstandigheden, mogen aanvragen voor
een geringer aantal gedwongen ontslagen
worden ingediend. In het algemeen
kunnen individuele ontslagen door
ondernemingen niet worden gedekt.

Or. en

Amendement 82
Milan Cabrnoch
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om het Europese karakter van het EFG
te handhaven, moet een aanvraag voor
steun uit het EFG voor werknemers
worden ingediend wanneer het aantal
gedwongen ontslagen een
minimumdrempel bereikt. Op kleine
arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of
afgelegen gebieden, en in uitzonderlijke

(6) Om het solidaire karakter van het EFG
op het gehele EU-niveau te handhaven,
moet een aanvraag voor steun uit het EFG
voor werknemers worden ingediend
wanneer het aantal gedwongen ontslagen
een minimumdrempel bereikt. Op kleine
arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of
afgelegen gebieden, en in uitzonderlijke
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omstandigheden, mogen aanvragen voor
een geringer aantal gedwongen ontslagen
worden ingediend. Ten aanzien van
landbouwers moet de Commissie de
noodzakelijke criteria in verband met de
consequenties van elke
handelsovereenkomst bepalen.

omstandigheden, mogen aanvragen voor
een geringer aantal gedwongen ontslagen
worden ingediend. Ten aanzien van
landbouwers moet de Commissie de
noodzakelijke criteria in verband met de
consequenties van elke
handelsovereenkomst bepalen.
Or. en

Amendement 83
Vilija Blinkevičiūtė
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Werkloos geworden werkenden
moeten, ongeacht hun
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op
voet van gelijkheid toegang hebben tot het
EFG. Daarom moeten voor de toepassing
van deze verordening werkloos geworden
werkenden met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd en uitzendkrachten
alsook de eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen, zelfstandigen die hun
activiteiten staken en landbouwers die als
gevolg van handelsovereenkomsten van
hun activiteiten afstappen of deze
aanpassen aan een nieuwe marktsituatie,
als werkloos geworden werkenden worden
beschouwd.

(7) Werkloos geworden werkenden
moeten, ongeacht hun
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op
voet van gelijkheid toegang hebben tot het
EFG. Daarom moeten voor de toepassing
van deze verordening werkloos geworden
werkenden met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd, uitzendkrachten en
zelfstandigen die als gevolg van
handelsovereenkomsten van hun
activiteiten afstappen of deze aanpassen
aan een nieuwe marktsituatie, als werkloos
geworden werkenden worden beschouwd.

Or. lt

Amendement 84
Philippe Boulland
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Werkloos geworden werkenden
moeten, ongeacht hun
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op
voet van gelijkheid toegang hebben tot het
EFG. Daarom moeten voor de toepassing
van deze verordening werkloos geworden
werkenden met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd en uitzendkrachten
alsook de eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen, zelfstandigen die hun
activiteiten staken en landbouwers die als
gevolg van handelsovereenkomsten van
hun activiteiten afstappen of deze
aanpassen aan een nieuwe marktsituatie,
als werkloos geworden werkenden worden
beschouwd.

(7) Werkloos geworden werkenden
moeten, ongeacht hun
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op
voet van gelijkheid toegang hebben tot het
EFG. Daarom moeten voor de toepassing
van deze verordening werkloos geworden
werkenden met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd en uitzendkrachten
alsook de eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen, zelfstandigen die hun
activiteiten staken en landbouwers die als
gevolg van handelsovereenkomsten van
hun activiteiten afstappen.

Or. fr

Amendement 85
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Werkloos geworden werkenden
moeten, ongeacht hun
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op
voet van gelijkheid toegang hebben tot het
EFG. Daarom moeten voor de toepassing
van deze verordening werkloos geworden
werkenden met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd en uitzendkrachten
alsook de eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen, zelfstandigen die hun
activiteiten staken en landbouwers die als
gevolg van handelsovereenkomsten van
hun activiteiten afstappen of deze
aanpassen aan een nieuwe marktsituatie,

(7) Werkloos geworden werkenden
moeten, ongeacht hun
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op
voet van gelijkheid toegang hebben tot het
EFG. Daarom moeten voor de toepassing
van deze verordening werkloos geworden
werkenden met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd en uitzendkrachten
alsook de eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen, zelfstandigen die hun
activiteiten staken als werkloos geworden
werkenden worden beschouwd.
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als werkloos geworden werkenden worden
beschouwd.
Or. pt

Amendement 86
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Werkloos geworden werkenden
moeten, ongeacht hun
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op
voet van gelijkheid toegang hebben tot het
EFG. Daarom moeten voor de toepassing
van deze verordening werkloos geworden
werkenden met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd en uitzendkrachten
alsook de eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen, zelfstandigen die hun
activiteiten staken en landbouwers die als
gevolg van handelsovereenkomsten van
hun activiteiten afstappen of deze
aanpassen aan een nieuwe marktsituatie,
als werkloos geworden werkenden worden
beschouwd.

(7) Werkloos geworden werkenden
moeten, ongeacht hun
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op
voet van gelijkheid toegang hebben tot het
EFG. Daarom moeten voor de toepassing
van deze verordening werkloos geworden
werkenden met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd en uitzendkrachten
alsook de eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-ondernemingen en zelfstandigen die
als gevolg van handelsovereenkomsten van
hun activiteiten afstappen of deze
aanpassen aan een nieuwe marktsituatie,
als werkloos geworden werkenden worden
beschouwd.

Or. fr

Amendement 87
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Werkloos geworden werkenden
moeten, ongeacht hun
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op
AM\908775NL.doc
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voet van gelijkheid toegang hebben tot het
EFG. Daarom moeten voor de toepassing
van deze verordening werkloos geworden
werkenden met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd en uitzendkrachten
alsook de eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen, zelfstandigen die hun
activiteiten staken en landbouwers die als
gevolg van handelsovereenkomsten van
hun activiteiten afstappen of deze
aanpassen aan een nieuwe marktsituatie,
als werkloos geworden werkenden worden
beschouwd.

op voet van gelijkheid toegang hebben tot
het EFG. Daarom moeten voor de
toepassing van deze verordening werkloos
geworden werkenden met
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
en uitzendkrachten alsook de eigenarenbedrijfsleiders van micro-, kleine en
middelgrote ondernemingen, zelfstandigen
die hun activiteiten staken als werkloos
geworden werkenden worden beschouwd.

Or. en

Amendement 88
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Werkloos geworden werkenden
moeten, ongeacht hun
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op
voet van gelijkheid toegang hebben tot het
EFG. Daarom moeten voor de toepassing
van deze verordening werkloos geworden
werkenden met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd en uitzendkrachten
alsook de eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen, zelfstandigen die hun
activiteiten staken en landbouwers die als
gevolg van handelsovereenkomsten van
hun activiteiten afstappen of deze
aanpassen aan een nieuwe marktsituatie,
als werkloos geworden werkenden worden
beschouwd.

(7) Werkloos geworden werkenden
moeten, ongeacht hun
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op
voet van gelijkheid toegang hebben tot het
EFG. Daarom moeten voor de toepassing
van deze verordening werkloos geworden
werkenden met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd en uitzendkrachten
alsook de eigenaren-bedrijfsleiders van
kleine en middelgrote ondernemingen,
landbouwers en zelfstandigen die hun
huidige activiteiten moeten staken als
werkloos geworden werkenden worden
beschouwd.

Or. en
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Amendement 89
Evelyn Regner
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Werkloos geworden werkenden
moeten, ongeacht hun
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op
voet van gelijkheid toegang hebben tot het
EFG. Daarom moeten voor de toepassing
van deze verordening werkloos geworden
werkenden met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd en uitzendkrachten
alsook de eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen, zelfstandigen die hun
activiteiten staken en landbouwers die als
gevolg van handelsovereenkomsten van
hun activiteiten afstappen of deze
aanpassen aan een nieuwe marktsituatie,
als werkloos geworden werkenden worden
beschouwd.

(7) Werkloos geworden werkenden
moeten, ongeacht hun
arbeidsovereenkomst of -verhouding, op
voet van gelijkheid toegang hebben tot het
EFG. Daarom moeten voor de toepassing
van deze verordening werkloos geworden
werkenden met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd en uitzendkrachten
alsook de eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen, zelfstandigen die hun
activiteiten staken, en jongeren die als
gevolg van de globalisering en de crisis
moeilijker toegang kunnen krijgen tot de
arbeidsmarkt, als werkloos geworden
werkenden worden beschouwd, en
eveneens op gelijke voet toegang krijgen
tot het EFG.
Or. de

Amendement 90
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Wat betreft landbouwers, moet het
toepassingsgebied van het EFG
begunstigden omvatten die getroffen zijn
door bilaterale overeenkomsten die door
de Unie zijn gesloten overeenkomstig
artikel XXIV van de GATT of van in het
kader van de Wereldhandelsorganisatie
gesloten multilaterale overeenkomsten.
Dit geldt voor landbouwers die binnen een
AM\908775NL.doc
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periode die ingaat met de parafering van
dergelijke handelsovereenkomsten en drie
jaar na de volledige tenuitvoerlegging
ervan afloopt, van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen.
Or. pt

Amendement 91
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Wat betreft landbouwers, moet het
toepassingsgebied van het EFG
begunstigden omvatten die getroffen zijn
door bilaterale overeenkomsten die door
de Unie zijn gesloten overeenkomstig
artikel XXIV van de GATT of van in het
kader van de Wereldhandelsorganisatie
gesloten multilaterale overeenkomsten.
Dit geldt voor landbouwers die binnen een
periode die ingaat met de parafering van
dergelijke handelsovereenkomsten en drie
jaar na de volledige tenuitvoerlegging
ervan afloopt, van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen.

Schrappen

Or. en

Amendement 92
Philippe Boulland
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Wat betreft landbouwers, moet het
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toepassingsgebied van het EFG
begunstigden omvatten die getroffen zijn
door bilaterale overeenkomsten die door
de Unie zijn gesloten overeenkomstig
artikel XXIV van de GATT of van in het
kader van de Wereldhandelsorganisatie
gesloten multilaterale overeenkomsten.
Dit geldt voor landbouwers die binnen een
periode die ingaat met de parafering van
dergelijke handelsovereenkomsten en drie
jaar na de volledige tenuitvoerlegging
ervan afloopt, van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen.
Or. fr

Amendement 93
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Wat betreft landbouwers, moet het
toepassingsgebied van het EFG
begunstigden omvatten die getroffen zijn
door bilaterale overeenkomsten die door
de Unie zijn gesloten overeenkomstig
artikel XXIV van de GATT of van in het
kader van de Wereldhandelsorganisatie
gesloten multilaterale overeenkomsten.
Dit geldt voor landbouwers die binnen een
periode die ingaat met de parafering van
dergelijke handelsovereenkomsten en drie
jaar na de volledige tenuitvoerlegging
ervan afloopt, van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen.

(8) Tot het toepassingsgebied van het
fonds behoort ook, onder aangepaste
voorwaarden, het bieden van steun aan
werknemers van ondernemingen in een
bepaalde sector die bloot staat aan
ernstige economische turbulentie, die de
baan van een beduidend aantal
werknemers in een of meerdere regio’s of
een of meer bepaalde landen in gevaar
brengt, en wel door middel van
herstructureringsoperaties.

Or. fr
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Amendement 94
Milan Cabrnoch
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Financiële bijdragen uit het EFG dienen
in de eerste plaats gericht te zijn op actieve
arbeidsmarktmaatregelen die een snelle
terugkeer van ontslagen werkenden op de
arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de
sector waar zij oorspronkelijk werkzaam
waren, waaronder de landbouwsector.
Daarom moeten er beperkingen worden
gesteld aan in een gecoördineerd pakket
van individuele dienstverlening op te
nemen geldelijke toelagen.

(9) Financiële bijdragen uit het EFG dienen
uitsluitend gericht te zijn op actieve
arbeidsmarktmaatregelen die een snelle
terugkeer van ontslagen werkenden op de
arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de
sector waar zij oorspronkelijk werkzaam
waren, waaronder de landbouwsector.

Or. en

Amendement 95
Evelyn Regner, Jutta Steinruck
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Financiële bijdragen uit het EFG dienen
in de eerste plaats gericht te zijn op actieve
arbeidsmarktmaatregelen die een snelle
terugkeer van ontslagen werkenden op de
arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de
sector waar zij oorspronkelijk werkzaam
waren, waaronder de landbouwsector.
Daarom moeten er beperkingen worden
gesteld aan in een gecoördineerd pakket
van individuele dienstverlening op te
nemen geldelijke toelagen.

(9) Financiële bijdragen uit het EFG dienen
in de eerste plaats gericht te zijn op actieve
arbeidsmarktmaatregelen die een snelle
terugkeer van ontslagen werkenden op de
arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de
sector waar zij oorspronkelijk werkzaam
waren. Daarom moeten er beperkingen
worden gesteld aan in een gecoördineerd
pakket van individuele dienstverlening op
te nemen geldelijke toelagen.

Or. de
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Amendement 96
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Financiële bijdragen uit het EFG dienen
in de eerste plaats gericht te zijn op actieve
arbeidsmarktmaatregelen die een snelle
terugkeer van ontslagen werkenden op de
arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de
sector waar zij oorspronkelijk werkzaam
waren, waaronder de landbouwsector.
Daarom moeten er beperkingen worden
gesteld aan in een gecoördineerd pakket
van individuele dienstverlening op te
nemen geldelijke toelagen.

(9) Financiële bijdragen uit het EFG dienen
in de eerste plaats gericht te zijn op actieve
arbeidsmarktmaatregelen die een snelle
terugkeer van ontslagen werkenden op de
arbeidsmarkt in stabiele banen met
rechten beogen binnen of buiten de sector
waar zij oorspronkelijk werkzaam waren.
Daarom moeten er beperkingen worden
gesteld aan in een gecoördineerd pakket
van individuele dienstverlening op te
nemen geldelijke toelagen.
Or. pt

Amendement 97
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Financiële bijdragen uit het EFG dienen
in de eerste plaats gericht te zijn op actieve
arbeidsmarktmaatregelen die een snelle
terugkeer van ontslagen werkenden op de
arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de
sector waar zij oorspronkelijk werkzaam
waren, waaronder de landbouwsector.
Daarom moeten er beperkingen worden
gesteld aan in een gecoördineerd pakket
van individuele dienstverlening op te
nemen geldelijke toelagen.

(9) Financiële bijdragen uit het EFG dienen
in de eerste plaats gericht te zijn op actieve
arbeidsmarktmaatregelen die een snelle
terugkeer van ontslagen werkenden op de
arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de
sector waar zij oorspronkelijk werkzaam
waren, waaronder de landbouwsector. In
bijzonder ernstige situaties kan het EFG
ook tijdelijke steunmaatregelen bieden
bestaande uit geldelijke toelagen bedoeld
om de tijd te overbruggen tussen de
gedwongen verlating van de arbeidsmarkt
en de herintegratie.
Or. it
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Amendement 98
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Financiële bijdragen uit het EFG dienen
in de eerste plaats gericht te zijn op actieve
arbeidsmarktmaatregelen die een snelle
terugkeer van ontslagen werkenden op de
arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de
sector waar zij oorspronkelijk werkzaam
waren, waaronder de landbouwsector.
Daarom moeten er beperkingen worden
gesteld aan in een gecoördineerd pakket
van individuele dienstverlening op te
nemen geldelijke toelagen.

(9) Financiële bijdragen uit het EFG dienen
in de eerste plaats gericht te zijn op actieve
arbeidsmarktmaatregelen die een snelle
terugkeer van ontslagen werkenden op de
arbeidsmarkt beogen, met duurzame
kwaliteitsbanen binnen of buiten de sector
waar zij oorspronkelijk werkzaam waren,
waaronder de landbouwsector. Daarom
moeten er beperkingen worden gesteld aan
in een gecoördineerd pakket van
individuele dienstverlening op te nemen
geldelijke toelagen. De geldelijke toelagen
moeten een aanvulling vormen op, en
mogen dus niet in de plaats komen van
eventuele financiële verplichtingen die op
lidstaten of ondernemingen rusten uit
hoofde van de nationale of Europese
wetgeving of collectieve overeenkomsten.
Ondernemingen of sectoren moeten
bijdragen aan de nationale
medefinanciering van de maatregelen
tenzij zij daartoe niet in staat zijn.
Or. en

Amendement 99
Pervenche Berès
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Financiële bijdragen uit het EFG dienen
in de eerste plaats gericht te zijn op actieve
arbeidsmarktmaatregelen die een snelle

(9) Financiële bijdragen uit het EFG dienen
in de eerste plaats gericht te zijn op actieve
arbeidsmarktmaatregelen die een snelle
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terugkeer van ontslagen werkenden op de
arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de
sector waar zij oorspronkelijk werkzaam
waren, waaronder de landbouwsector.
Daarom moeten er beperkingen worden
gesteld aan in een gecoördineerd pakket
van individuele dienstverlening op te
nemen geldelijke toelagen.

terugkeer van ontslagen werkenden op de
arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de
sector waar zij oorspronkelijk werkzaam
waren, waaronder de landbouwsector, of
die hun de mogelijkheid bieden de
onderneming waar zij werkzaam waren,
indien deze haar activiteiten beëindigt, als
coöperatie over te nemen. Daarom moeten
er beperkingen worden gesteld aan in een
gecoördineerd pakket van individuele
dienstverlening op te nemen geldelijke
toelagen.
Or. fr

Amendement 100
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Bij de opstelling van het
gecoördineerde pakket van actieve
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de
lidstaten de voorkeur geven aan
maatregelen die in aanzienlijke mate zullen
bijdragen tot de inzetbaarheid van de
werkloos geworden werkenden. De
lidstaten dienen ernaar te steven dat binnen
12 maanden na de datum van aanvraag ten
minste 50% van de werkenden voor wie
steun wordt aangevraagd op de
arbeidsmarkt is teruggekeerd of nieuwe
activiteiten is begonnen.

(10) Bij de opstelling van het
gecoördineerde pakket van actieve
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de
lidstaten de voorkeur geven aan
maatregelen die in aanzienlijke mate zullen
bijdragen tot de inzetbaarheid van de
werkloos geworden werkenden. De
lidstaten dienen ernaar te steven dat binnen
12 maanden na de datum van aanvraag alle
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd op de arbeidsmarkt zijn
teruggekeerd in duurzame kwaliteitsbanen
of nieuwe activiteiten zijn begonnen
overeenkomstig de
werkgelegenheidsstrategie van de Unie.
Bij de opstelling van het gecoördineerde
pakket van individuele dienstverlening
wordt rekening gehouden met de
achterliggende oorzaken van de ontslagen
en vooruitgelopen op de
toekomstperspectieven van de
arbeidsmarkt en de dan benodigde
vaardigheden. Het gecoördineerde pakket
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dient ten volle verenigbaar te zijn met de
overgang naar een klimaatvriendelijke,
klimaatbestendige, grondstofefficiënte en
ecologisch duurzame economie.
Or. en

Amendement 101
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Bij de opstelling van het
gecoördineerde pakket van actieve
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de
lidstaten de voorkeur geven aan
maatregelen die in aanzienlijke mate zullen
bijdragen tot de inzetbaarheid van de
werkloos geworden werkenden. De
lidstaten dienen ernaar te steven dat binnen
12 maanden na de datum van aanvraag ten
minste 50% van de werkenden voor wie
steun wordt aangevraagd op de
arbeidsmarkt is teruggekeerd of nieuwe
activiteiten is begonnen.

(10) Bij de opstelling van het
gecoördineerde pakket van actieve
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de
lidstaten de voorkeur geven aan
maatregelen die in aanzienlijke mate zullen
bijdragen tot de inzetbaarheid van de
werkloos geworden werkenden, door
middel van nascholing, herkwalificatie of
ontwikkeling van ondernemerscursussen.
De lidstaten dienen ernaar te steven dat
binnen 12 maanden na de datum van
aanvraag ten minste 70% van de
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd op de arbeidsmarkt is
teruggekeerd of nieuwe activiteiten is
begonnen.
Or. it

Amendement 102
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Bij de opstelling van het
gecoördineerde pakket van actieve
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arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de
lidstaten de voorkeur geven aan
maatregelen die in aanzienlijke mate zullen
bijdragen tot de inzetbaarheid van de
werkloos geworden werkenden. De
lidstaten dienen ernaar te steven dat binnen
12 maanden na de datum van aanvraag ten
minste 50% van de werkenden voor wie
steun wordt aangevraagd op de
arbeidsmarkt is teruggekeerd of nieuwe
activiteiten is begonnen.

arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de
lidstaten de voorkeur geven aan
maatregelen die in aanzienlijke mate zullen
bijdragen tot de inzetbaarheid van de
werkloos geworden werkenden. De
lidstaten dienen ernaar te steven dat binnen
6 maanden na voltooiing van de
maatregelen ten minste 50% van de
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd op de arbeidsmarkt is
teruggekeerd of nieuwe activiteiten is
begonnen.
Or. en

Amendement 103
Milan Cabrnoch
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Bij de opstelling van het
gecoördineerde pakket van actieve
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de
lidstaten de voorkeur geven aan
maatregelen die in aanzienlijke mate
zullen bijdragen tot de inzetbaarheid van
de werkloos geworden werkenden. De
lidstaten dienen ernaar te steven dat binnen
12 maanden na de datum van aanvraag ten
minste 50% van de werkenden voor wie
steun wordt aangevraagd op de
arbeidsmarkt is teruggekeerd of nieuwe
activiteiten is begonnen.

(10) Bij de opstelling van het
gecoördineerde pakket van actieve
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de
lidstaten de voorkeur geven aan
maatregelen die ertoe zullen leiden dat de
werkloos geworden werkenden weer aan
de slag kunnen. De lidstaten dienen ernaar
te steven dat binnen 12 maanden na de
datum van aanvraag ten minste 50% van de
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd op de arbeidsmarkt is
teruggekeerd of nieuwe activiteiten is
begonnen.
Or. en

Amendement 104
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Bij de opstelling van het
gecoördineerde pakket van actieve
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de
lidstaten de voorkeur geven aan
maatregelen die in aanzienlijke mate zullen
bijdragen tot de inzetbaarheid van de
werkloos geworden werkenden. De
lidstaten dienen ernaar te steven dat binnen
12 maanden na de datum van aanvraag ten
minste 50% van de werkenden voor wie
steun wordt aangevraagd op de
arbeidsmarkt is teruggekeerd of nieuwe
activiteiten is begonnen.

(10) Bij de opstelling van het
gecoördineerde pakket van actieve
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de
lidstaten de voorkeur geven aan
maatregelen die in aanzienlijke mate zullen
bijdragen tot de schepping van banen met
rechten voor de werkloos geworden
werkenden. De lidstaten dienen ernaar te
steven dat binnen 12 maanden na de datum
van aanvraag ten minste 50% van de
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd op de arbeidsmarkt is
teruggekeerd of nieuwe activiteiten is
begonnen.
Or. pt

Amendement 105
Vilija Blinkevičiūtė
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Bij de opstelling van het
gecoördineerde pakket van actieve
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de
lidstaten de voorkeur geven aan
maatregelen die in aanzienlijke mate zullen
bijdragen tot de inzetbaarheid van de
werkloos geworden werkenden. De
lidstaten dienen ernaar te steven dat binnen
12 maanden na de datum van aanvraag ten
minste 50% van de werkenden voor wie
steun wordt aangevraagd op de
arbeidsmarkt is teruggekeerd of nieuwe
activiteiten is begonnen.

(10) Bij de opstelling van het
gecoördineerde pakket van actieve
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de
lidstaten de voorkeur geven aan
maatregelen die in aanzienlijke mate zullen
bijdragen tot de inzetbaarheid van de
werkloos geworden werkenden. De
lidstaten dienen ernaar te steven dat binnen
12 maanden na de ontvangst van de steun
ten minste 50% van de werkenden voor
wie steun wordt aangevraagd op de
arbeidsmarkt is teruggekeerd of nieuwe
activiteiten is begonnen.
Or. lt
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Amendement 106
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Met het oog op een doeltreffende en
snelle ondersteuning van ontslagen
werkenden moeten de lidstaten alles in het
werk stellen om volledige aanvragen in te
dienen. Het verstrekken van aanvullende
informatie dient uitzonderlijk en tijdelijk
van aard te zijn.

(11) Zoals het Europees economisch en
sociaal comité reeds signaleerde, is een
van de oorzaken van de onderbesteding
van het EFG gelegen in de
activeringsprocedure die gekenmerkt
wordt door buitensporige traagheid en
administratieve ingewikkeldheid. Met het
oog op een doeltreffende en snelle
ondersteuning van ontslagen werkenden
moeten de listaten, geholpen door alle
betrokken bestuursniveaus en
vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties, zich inzetten alles in het
werk stellen om volledige en tijdige
aanvragen in te dienen. Het verstrekken
van aanvullende informatie dient
uitzonderlijk en tijdelijk van aard te zijn.
Or. it

Amendement 107
Thomas Mann
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Met het oog op een doeltreffende en
snelle ondersteuning van ontslagen
werkenden moeten de lidstaten alles in het
werk stellen om volledige aanvragen in te
dienen. Het verstrekken van aanvullende
informatie dient uitzonderlijk en tijdelijk
van aard te zijn.

(11) Met het oog op een doeltreffende en
snelle ondersteuning van ontslagen
werkenden moeten de lidstaten alles in het
werk stellen om volledige aanvragen in te
dienen. Dit kan worden vergemakkelijkt
door bilaterale proactieve interactie en
duidelijke communicatie tussen de
Commissie en de bevoegde nationale
autoriteiten. De Commissie moet spoedig
beslissen over aanvaarding of afwijzing
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van de aanvragen om de efficiënte
werking van het Fonds te waarborgen.
Het verstrekken van aanvullende
informatie dient uitzonderlijk en tijdelijk
van aard te zijn.
Or. de

Amendement 108
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Met het oog op een doeltreffende en
snelle ondersteuning van ontslagen
werkenden moeten de lidstaten alles in het
werk stellen om volledige aanvragen in te
dienen. Het verstrekken van aanvullende
informatie dient uitzonderlijk en tijdelijk
van aard te zijn.

(11) Met het oog op een doeltreffende en
snelle ondersteuning van ontslagen
werkenden moeten de lidstaten alles in het
werk stellen om volledige aanvragen in te
dienen, en de Europese instellingen om
deze snel te evalueren. Het verstrekken
van aanvullende informatie dient
uitzonderlijk en tijdelijk van aard te zijn.
Or. en

Amendement 109
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Overweging 13
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Er moeten bijzondere bepalingen
worden opgenomen voor informatie- en
communicatieactiviteiten betreffende EFGgevallen en -resultaten. Met het oog op een
doeltreffender voorlichting van het grote
publiek en een versterking van de
synergieën tussen de op initiatief van de
Commissie ondernomen
communicatieactiviteiten moeten de voor

(13) Er moeten informatie- en
communicatieactiviteiten worden
ondernomen betreffende EFG-gevallen, functioneren en -resultaten. Met het oog
op een vollediger voorlichting van de
burger en vooral een grotere bekendheid
met dit instrument onder de werkenden en
de exploitanten van KMO, is bovendien
nodig dat de voor
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communicatieactiviteiten uit hoofde van
deze verordening toegewezen middelen
ook bijdragen tot de institutionele
communicatie van de beleidsprioriteiten
van de Unie, mits deze verband houden
met de algemene doelstellingen van deze
verordening.

communicatieactiviteiten uit hoofde van
deze verordening toegewezen middelen
mede ten goede komen aan alle nationale
bestuursniveaus en aan
vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties. Deze zijn wegens hun
grotere bekendheid met economische
sectoren, de territoriale omstandigheden
en met het menselijke kapitaal van
fundamenteel belang, niet alleen voor
inzameling van informatie die nodig is
voor activering van het fonds, maar ook
voor de nadere uitwerking van de meest
doelmatige maatregelen, in overleg met
het desbetreffende bestuurlijk niveau.
Or. it

Amendement 110
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(13 bis) Ofschoon veel KMO met
problemen te maken hebben waarvoor het
EFG een concrete oplossing zou kunnen
bieden, zijn zij in de regel te klein en
beschikken zij over te weinig middelen om
zich volledig op de hoogte te stellen van de
mogelijkheden die de Unie in bepaalde
omstandigheden kan bieden. De KMO
weten vaak niet eens van het bestaan van
dit fonds en kunnen er dus niet hun
voordeel mee doen. Er moet dus een
grootschalige, over gebieden en sectoren
verspreide voorlichtingscampagne worden
gestart die de KMO, eigenaren en
werknemers, belangenorganisaties
informeert over de door het EFG geboden
mogelijkheden.
Or. it
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Amendement 111
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Overweging 14
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Om te waarborgen dat de uiting van
solidariteit van de Unie met de werkenden
niet belemmerd wordt door een gebrek aan
medefinancieringsmiddelen van de
lidstaten, moeten er twee verschillende
medefinancieringspercentages worden
toegepast; in de regel moet de bijdrage
50% van de kosten van het pakket en de
uitvoering ervan bedragen, maar daarnaast
moet de mogelijkheid bestaan om dit cijfer
te verhogen tot 65% in het geval van
lidstaten op het grondgebied waarvan ten
minste één regio volgens de NUTS IIindeling in aanmerking komt voor steun in
het kader van de "convergentiedoelstelling"
van de structuurfondsen.

(14) Om te waarborgen dat de uiting van
solidariteit van de Unie met de werkenden
niet belemmerd wordt door een gebrek aan
medefinancieringsmiddelen van de
lidstaten, moeten er twee verschillende
medefinancieringspercentages worden
toegepast; in de regel moet de bijdrage
50% van de kosten van het pakket en de
uitvoering ervan bedragen, maar daarnaast
moet de mogelijkheid bestaan om dit cijfer
te verhogen tot 95% in het geval van
lidstaten op het grondgebied waarvan ten
minste één regio volgens de NUTS IIindeling in aanmerking komt voor steun in
het kader van de "convergentiedoelstelling"
van de structuurfondsen, en in het geval
van lidstaten die een exponentiële stijging
van de werkloosheidspercentages
meemaken.
Or. pt

Amendement 112
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Overweging 14
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Om te waarborgen dat de uiting van
solidariteit van de Unie met de werkenden
niet belemmerd wordt door een gebrek aan
medefinancieringsmiddelen van de
lidstaten, moeten er twee verschillende
medefinancieringspercentages worden

(14) Om te waarborgen dat de uiting van
solidariteit van de Unie met de werkenden
niet belemmerd wordt door een gebrek aan
medefinancieringsmiddelen van de
lidstaten, moeten er twee verschillende
medefinancieringspercentages worden
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toegepast; in de regel zal de bijdrage 50%
van de kosten van het pakket en de
uitvoering ervan bedragen, maar daarnaast
bestaat de mogelijkheid om dit cijfer tot
65% te verhogen in het geval van lidstaten
op wier grondgebied ten minste één regio
volgens de NUTS II-indeling voor steun in
aanmerking komt in het kader van de
"convergentiedoelstelling" van de
structuurfondsen.

toegepast; in de regel zal de bijdrage 75%
van de kosten van het pakket en de
uitvoering ervan bedragen, maar daarnaast
bestaat de mogelijkheid om dit cijfer tot
85% te verhogen in het geval van lidstaten
op wier grondgebied ten minste één regio
volgens de NUTS II-indeling voor steun in
aanmerking komt in het kader van de
"convergentiedoelstelling" van de
structuurfondsen.
Or. it

Amendement 113
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Overweging 14
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Om te waarborgen dat de uiting van
solidariteit van de Unie met de werkenden
niet belemmerd wordt door een gebrek aan
medefinancieringsmiddelen van de
lidstaten, moeten er twee verschillende
medefinancieringspercentages worden
toegepast; in de regel moet de bijdrage
50% van de kosten van het pakket en de
uitvoering ervan bedragen, maar daarnaast
moet de mogelijkheid bestaan om dit cijfer
te verhogen tot 65% in het geval van
lidstaten op het grondgebied waarvan ten
minste één regio volgens de NUTS IIindeling in aanmerking komt voor steun in
het kader van de "convergentiedoelstelling"
van de structuurfondsen.

(14) Om te waarborgen dat de uiting van
solidariteit van de Unie met de werkenden
niet belemmerd wordt door een gebrek aan
medefinancieringsmiddelen van de
lidstaten, moeten er twee verschillende
medefinancieringspercentages worden
toegepast; in de regel moet de bijdrage
50% van de kosten van het pakket en de
uitvoering ervan bedragen, maar daarnaast
moet de mogelijkheid bestaan om dit cijfer
te verhogen tot 60% in het geval van
lidstaten op het grondgebied waarvan ten
minste één regio volgens de NUTS IIindeling in aanmerking komt voor steun in
het kader van de "convergentiedoelstelling"
van de structuurfondsen, indien de
betrokken werkenden uit die regio komen,
en tot 85% in het geval van lidstaten die
financiële steun ontvangen uit de de
Europese faciliteit voor financiële
stabiliteit.
Or. en
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Amendement 114
Vilija Blinkevičiūtė
Voorstel voor een verordening
Overweging 14
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Om te waarborgen dat de uiting van
solidariteit van de Unie met de werkenden
niet belemmerd wordt door een gebrek aan
medefinancieringsmiddelen van de
lidstaten, moeten er twee verschillende
medefinancieringspercentages worden
toegepast; in de regel moet de bijdrage
50% van de kosten van het pakket en de
uitvoering ervan bedragen, maar daarnaast
moet de mogelijkheid bestaan om dit cijfer
te verhogen tot 65% in het geval van
lidstaten op het grondgebied waarvan ten
minste één regio volgens de NUTS IIindeling in aanmerking komt voor steun in
het kader van de "convergentiedoelstelling"
van de structuurfondsen.

(14) Om te waarborgen dat de uiting van
solidariteit van de Unie met de werkenden
niet belemmerd wordt door een gebrek aan
medefinancieringsmiddelen van de
lidstaten, moeten er twee verschillende
medefinancieringspercentages worden
toegepast; in de regel moet de bijdrage
50% van de kosten van het pakket en de
uitvoering ervan bedragen, maar daarnaast
moet de mogelijkheid bestaan om dit cijfer
te verhogen tot 75% in het geval van
lidstaten op het grondgebied waarvan ten
minste één regio volgens de NUTS IIindeling in aanmerking komt voor steun in
het kader van de "convergentiedoelstelling"
van de structuurfondsen.
Or. lt

Amendement 115
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Overweging 15
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Ter bevordering van de uitvoering van
deze verordening moeten de uitgaven voor
financiering in aanmerking komen, hetzij
met ingang van de datum waarop een
lidstaat de administratieve uitgaven voor
de implementatie van het EFG op zich
neemt, hetzij met ingang van de datum
waarop de lidstaat begint met de
individuele dienstverlening, hetzij, in het
geval van landbouwers, met ingang van
de in een handeling van de Commissie

(15) Ter bevordering van de uitvoering van
deze verordening moeten de uitgaven voor
financiering in aanmerking komen met
ingang van de datum waarop de lidstaat
begint met de individuele dienstverlening.
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overeenkomstig artikel 4, lid 3,
vastgestelde datum.
Or. en

Amendement 116
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Overweging 15
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Ter bevordering van de uitvoering van
deze verordening moeten de uitgaven voor
financiering in aanmerking komen, hetzij
met ingang van de datum waarop een
lidstaat de administratieve uitgaven voor de
implementatie van het EFG op zich neemt,
hetzij met ingang van de datum waarop de
lidstaat begint met de individuele
dienstverlening, hetzij, in het geval van
landbouwers, met ingang van de in een
handeling van de Commissie
overeenkomstig artikel 4, lid 3,
vastgestelde datum.

(15) Ter bevordering van de uitvoering van
deze verordening moeten de uitgaven voor
financiering in aanmerking komen, hetzij
met ingang van de datum waarop een
lidstaat de administratieve uitgaven voor de
implementatie van het EFG op zich neemt,
hetzij met ingang van de datum waarop de
lidstaat begint met de individuele
dienstverlening.

Or. en

Amendement 117
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Om te voorzien in de behoeften die
zich de laatste maanden van het jaar
voordoen, moet er op 1 september nog ten
minste een kwart van het jaarlijkse
maximumbedrag van het EFG beschikbaar
zijn. Bij de toewijzing van financiële
bijdragen gedurende de rest van het jaar

(16) Om te voorzien in de behoeften die
zich de laatste maanden van het jaar
voordoen, moet er op 1 september nog ten
minste een kwart van het jaarlijkse
maximumbedrag van het EFG beschikbaar
zijn.
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moet rekening worden gehouden met het
in het meerjarig financieel kader
vastgestelde algemene maximumbedrag
aan steun ten behoeve van landbouwers.
Or. en

Amendement 118
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Om te voorzien in de behoeften die
zich de laatste maanden van het jaar
voordoen, moet er op 1 september nog ten
minste een kwart van het jaarlijkse
maximumbedrag van het EFG beschikbaar
zijn. Bij de toewijzing van financiële
bijdragen gedurende de rest van het jaar
moet rekening worden gehouden met het
in het meerjarig financieel kader
vastgestelde algemene maximumbedrag
aan steun ten behoeve van landbouwers.

(16) Om te voorzien in de behoeften die
zich de laatste maanden van het jaar
voordoen, moet er op 1 september nog ten
minste een kwart van het jaarlijkse
maximumbedrag van het EFG beschikbaar
zijn.

Or. pt

Amendement 119
Evelyn Regner
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Om te voorzien in de behoeften die
zich de laatste maanden van het jaar
voordoen, moet er op 1 september nog ten
minste een kwart van het jaarlijkse
maximumbedrag van het EFG beschikbaar
zijn. Bij de toewijzing van financiële
bijdragen gedurende de rest van het jaar

(16) Om te voorzien in de behoeften die
zich de laatste maanden van het jaar
voordoen, moet er op 1 september nog ten
minste een kwart van het jaarlijkse
maximumbedrag van het EFG beschikbaar
zijn.
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moet rekening worden gehouden met het
in het meerjarig financieel kader
vastgestelde algemene maximumbedrag
aan steun ten behoeve van landbouwers.
Or. de

Amendement 120
Milan Cabrnoch
Voorstel voor een verordening
Overweging 18
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) In het belang van de werkloos
geworden werkenden moeten de lidstaten
en de bij het EFG-besluitvormingsproces
betrokken instellingen van de Unie alles in
het werk stellen om de voor de behandeling
benodigde tijd terug te brengen en de
procedures te vereenvoudigen.

(18) In het belang van de werkloos
geworden werkenden moeten de lidstaten
en de bij het EFG-besluitvormingsproces
betrokken instellingen van de Unie alles in
het werk stellen om de voor de behandeling
benodigde tijd terug te brengen en de
procedures te vereenvoudigen. Merkt
echter op dat de lange duur van de
aanvraag- en besluitvormingsprocedure
voortvloeit uit het supranationale karakter
van het instrument en dat terugbrengen
van de tijdsduur tot problemen zou
kunnen leiden op het vlak van
verantwoordingsplicht.
Or. en

Amendement 121
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(19 bis) Bij de tussentijdse evaluatie van
de doeltreffendheid en duurzaamheid van
de behaalde resultaten moet ook de mate
worden beoordeeld waarin dit instrument
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als snelle interventielijn is geïntegreerd in
het Europees Sociaal Fonds, met name op
het punt van de budgettaire en
beheerstechnische aspecten, met het oog
op meer samenhang en
complementariteit, kortere
besluitvormingsprocedures en
eenvoudiger en meer gestroomlijnde
EFAD-aanvragen, doordat het EFAD kan
terugvallen op de structuren, procedures,
beheers- en controlesystemen van het
ESF en ook op de vereenvoudigde
regelingen van het ESF op het punt van
subsidiabele kosten.
Or. en

Amendement 122
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Overweging 19 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(19 ter) Het Europese
Waarnemingscentrum voor Verandering
(EMCC), ondergebracht bij het EUagentschap Eurofound in Dublin, staat de
Europese Commissie en de betrokken
lidstaten bij met kwalitatieve en
kwantitatieve analyses.
Or. en

Amendement 123
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(21 bis) Het Europese
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Waarnemingscentrum voor Verandering
(EMCC), ondergebracht bij het EUagentschap Eurofound in Dublin, staat
de Europese Commissie en de betrokken
lidstaten bij met kwalitatieve en
kwantitatieve analyses bij de beoordeling
van trends in de globalisering en van de
aanwending van het EFG.
Or. en

Amendement 124
Marian Harkin
Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(21 bis) Het Europese
Waarnemingscentrum voor Verandering
(EMCC), ondergebracht bij het EUagentschap Eurofound in Dublin, kan de
Europese Commissie en de betrokken
lidstaten met kwalitatieve en kwantitatieve
analyses terzijde staan bij de beoordeling
van een aanvrage voor EFG-middelen.
Or. en

Amendement 125
Marian Harkin
Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(21 ter) Het Europese
Waarnemingscentrum voor Verandering
(EMCC), ondergebracht bij het EUagentschap Eurofound in Dublin, is de
meest aangewezen instantie voor de
effectbeoordeling van actieve maatregelen
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van arbeidsmarktbeleid. Voor de evaluatie
van de meerwaarde van het EFG in elk
geval van herstructurering zal Eurofound
vroegtijdig moeten worden ingeschakeld
en extra financiële middelen nodig
hebben als de Commissie verlangt dat zij
deze nieuwe taak uitvoert.
Or. en

Amendement 126
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Bij deze verordening wordt het Europees
fonds voor aanpassing aan duurzaamheid
(EFAD) opgericht, als integrerend
element van het Europees Sociaal Fonds,
waarmee wordt voorzien in een
instrument voor snelle interventie voor de
periode van het Financieel Kader van 1
januari 2014 t/m 31 december 2020 en de
periode van de Structuurfondsen.
Or. en
Motivering

De integratie van het EFG in het ESF komt ten goede aan de samenhang, en de
complementariteit tussen preventieve en curatieve maatregelen en verkort het
besluitvormingsproces. het beheer van individuele EFG-aanvragen wordt hierdoor
vereenvoudigd en gestroomlijnd doordat het EFG op een directere manier kan terugvallen op
ESF-structuren en procedures in de lidstaten, en ook op de beheers- en controlesystemen van
het ESF.

Amendement 127
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EFG heeft tot doel een bijdrage te
leveren aan de economische groei en de
werkgelegenheid in de Unie door 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,
handelsovereenkomsten die van invloed
zijn op de landbouw, of een onverwachte
crisis, en om financiële ondersteuning te
bieden ten behoeve van hun snelle
terugkeer op de arbeidsmark of het
afstappen van of een aanpassing van hun
landbouwactiviteiten.

Het EFAD heeft tot doel een bijdrage te
leveren aan slimme, duurzame en
inclusieve groei, sociale cohesie,
werkgelegenheid in de Unie en de
bevordering van een soepele overgang
naar een duurzame economie, door de
Unie in staat te stellen solidariteit te tonen
met werkenden die werkloos zijn geworden
en om financiële ondersteuning te bieden
ten behoeve van hun snelle terugkeer op de
arbeidsmarkt in duurzame
kwaliteitsbanen. .

Or. en

Amendement 128
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EFG heeft tot doel een bijdrage te
leveren aan de economische groei en de
werkgelegenheid in de Unie door 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,
handelsovereenkomsten die van invloed
zijn op de landbouw, of een onverwachte
crisis, en om financiële ondersteuning te
bieden ten behoeve van hun snelle
terugkeer op de arbeidsmark of het
afstappen van of een aanpassing van hun
landbouwactiviteiten.

Het EFG heeft tot doel een bijdrage te
leveren aan de economische groei en de
werkgelegenheid in de Unie door op snelle
en efficiënte manier steun te bieden aan
alle werkenden die werkloos zijn geworden
tengevolge van grote structurele
veranderingen in de
wereldhandelspatronen, veranderingen in
het bestuur van ondernemingen die
bedrijfsverplaatsing naar lageloongebieden in de hand werken,
handelsovereenkomsten die van invloed
zijn op de landbouw, of een onverwachte
crisis, en om financiële ondersteuning te
bieden ten behoeve van hun snelle
terugkeer op de arbeidsmarkt, door middel
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van nascholing en overdracht van nieuwe
vaardigheden, ook op ondernemersgebied,
of het afstappen van of een aanpassing van
hun landbouwactiviteiten .
Or. it

Amendement 129
Evelyn Regner, Jutta Steinruck
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EFG heeft tot doel een bijdrage te
leveren aan de economische groei en de
werkgelegenheid in de Unie door 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,
handelsovereenkomsten die van invloed
zijn op de landbouw, of een onverwachte
crisis, en om financiële ondersteuning te
bieden ten behoeve van hun snelle
terugkeer op de arbeidsmarkt of het
afstappen van of een aanpassing van hun
landbouwactiviteiten.

Het EFG heeft tot doel een bijdrage te
leveren aan de economische groei en de
werkgelegenheid in de Unie door 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
of een onverwachte crisis, en om financiële
ondersteuning te bieden ten behoeve van
hun snelle terugkeer op de arbeidsmarkt,
en om jongeren die als gevolg van de
globalisering en de crisis moeilijker
toegang kunnen krijgen tot de
arbeidsmarkt, van een arbeidsplaats of
een aanvullende of vervolgopleiding te
verzekeren.
Or. de

Amendement 130
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EFG heeft tot doel een bijdrage te
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leveren aan de economische groei en de
werkgelegenheid in de Unie door 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,
handelsovereenkomsten die van invloed
zijn op de landbouw, of een onverwachte
crisis, en om financiële ondersteuning te
bieden ten behoeve van hun snelle
terugkeer op de arbeidsmark of het
afstappen van of een aanpassing van hun
landbouwactiviteiten.

leveren aan de economische groei en de
werkgelegenheid, d.w.z. vaste banen met
rechten, in de Unie door 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
of een economische crisis, en om
financiële ondersteuning te bieden ten
behoeve van hun snelle terugkeer op de
arbeidsmark.

Or. pt

Amendement 131
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EFG heeft tot doel een bijdrage te
leveren aan de economische groei en de
werkgelegenheid in de Unie door 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,
handelsovereenkomsten die van invloed
zijn op de landbouw, of een onverwachte
crisis, en om financiële ondersteuning te
bieden ten behoeve van hun snelle
terugkeer op de arbeidsmark of het
afstappen van of een aanpassing van hun
landbouwactiviteiten.

Het EFG heeft tot doel een bijdrage te
leveren aan de economische groei en de
werkgelegenheid in de Unie door 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,
handelsovereenkomsten, of een
onverwachte crisis, en om financiële
ondersteuning te bieden ten behoeve van
hun snelle terugkeer op de arbeidsmark of
het afstappen van of een aanpassing van
hun activiteiten, maar ook door steun te
bieden aan werknemers van
ondernemingen in een bepaalde sector die
bloot staat aan ernstige economische
turbulentie, die de baan van een
beduidend aantal werknemers in een of
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meerdere regio’s of een of meer bepaalde
landen in gevaar brengt, en wel door
middel van herstructureringsoperaties.
Or. fr

Amendement 132
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2,
onder a) en b), een financiële bijdrage uit
het Fonds wordt toegekend, hebben tot
doel dat ten minste 50% van de werkenden
die aan deze acties deelnemen, binnen een
jaar na de datum van de aanvraag de vast
werk vinden.

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2,
onder a) en b), een financiële bijdrage uit
het Fonds wordt toegekend, hebben tot
doel dat alle werkenden die aan deze acties
deelnemen, binnen een jaar na de datum
van de aanvraag duurzame
kwaliteitsbanen vinden.
Or. en

Amendement 133
Milan Cabrnoch
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2,
onder a) en b), een financiële bijdrage uit
het Fonds wordt toegekend, hebben tot
doel dat ten minste 50% van de
werkenden die aan deze acties deelnemen,
binnen een jaar na de datum van de
aanvraag de vast werk vinden.

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2,
onder a) en b), een financiële bijdrage uit
het Fonds wordt toegekend, hebben tot
doel de betrokken werkenden doeltreffend
en snel te integreren op de arbeidsmarkt.

Or. en
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Amendement 134
Thomas Mann
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2,
onder a) en b), een financiële bijdrage uit
het Fonds wordt toegekend, hebben tot
doel dat ten minste 50% van de werkenden
die aan deze acties deelnemen, binnen een
jaar na de datum van de aanvraag vast
werk vinden.

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2,
onder a) en b), een financiële bijdrage uit
het Fonds wordt toegekend, hebben tot
doel dat ten minste 50% van de werkenden
die aan deze acties deelnemen, uiterlijk
aan het eind van de omzettingsperiode
duurzaam werk vinden. Indien deze
doelen niet worden bereikt moeten
evaluaties plaatsvinden en voorstellen
voor verbetering worden uitgewerkt voor
soortgelijke gevallen in de toekomst.
Or. de

Amendement 135
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2,
onder a) en b), een financiële bijdrage uit
het Fonds wordt toegekend, hebben tot
doel dat ten minste 50% van de werkenden
die aan deze acties deelnemen, binnen een
jaar na de datum van de aanvraag de vast
werk vinden.

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2,
onder a) en b), een financiële bijdrage uit
het Fonds wordt toegekend, hebben tot
doel dat ten minste 50% van de werkenden
die aan deze acties deelnemen, vóór afloop
van de uitvoeringsperiode een duurzame
baan vinden.
Or. fr

Amendement 136
Edit Bauer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2,
onder a) en b), een financiële bijdrage uit
het Fonds wordt toegekend, hebben tot
doel dat ten minste 50% van de werkenden
die aan deze acties deelnemen, binnen een
jaar na de datum van de aanvraag vast
werk vinden.

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2,
onder a) en b), een financiële bijdrage uit
het Fonds wordt toegekend, hebben tot
doel dat ten minste 50% van de werkenden
die aan deze acties deelnemen, binnen 6
maanden na voltooiing van de
maatregelen opnieuw aan de slag gaan of
een nieuwe bezigheid vinden.
Or. en

Amendement 137
Vilija Blinkevičiūtė
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2,
onder a) en b), een financiële bijdrage uit
het Fonds wordt toegekend, hebben tot
doel dat ten minste 50% van de werkenden
die aan deze acties deelnemen, binnen een
jaar na de datum van de aanvraag de vast
werk vinden.

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2,
onder a) en b), een financiële bijdrage uit
het Fonds wordt toegekend, hebben tot
doel dat ten minste 50% van de werkenden
die aan deze acties deelnemen, binnen een
jaar na ontvangst van de steun vast werk
vinden.
Or. lt

Amendement 138
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) werkenden die werkloos zijn geworden
als gevolg van ingrijpende structurele

(a) werkenden die werkloos zijn geworden
wanneer deze gedwongen ontslagen een
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significant negatief effect hebben op de
lokale, regionale of nationale economie,

veranderingen in de
wereldhandelspatronen, die met name
blijken uit een aanzienlijke toename van
de invoer in de Unie, een snelle afname
van het marktaandeel van de Unie in een
bepaalde sector of een verplaatsing van
activiteiten naar derde landen, wanneer
deze gedwongen ontslagen een significant
negatief effect hebben op de lokale,
regionale of nationale economie,

Or. en

Amendement 139
Elisabeth Schroedter
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) werkenden die werkloos zijn geworden
als gevolg van ingrijpende structurele
veranderingen in de
wereldhandelspatronen, die met name
blijken uit een aanzienlijke toename van
de invoer in de Unie, een snelle afname
van het marktaandeel van de Unie in een
bepaalde sector of een verplaatsing van
activiteiten naar derde landen, wanneer
deze gedwongen ontslagen een significant
negatief effect hebben op de lokale,
regionale of nationale economie,

(a) werkenden die werkloos zijn geworden
als gevolg van economische
overgangsprocessen, ten gevolge van bv.
globalisering, technologische
veranderingen en innovatie,
marktintegratie, wanneer deze gedwongen
ontslagen een significant negatief effect
hebben op de lokale, regionale of nationale
economie;

Or. en

Amendement 140
Ria Oomen-Ruijten
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) werkenden die werkloos zijn geworden
als gevolg van ingrijpende structurele
veranderingen in de
wereldhandelspatronen, die met name
blijken uit een aanzienlijke toename van de
invoer in de Unie, een snelle afname van
het marktaandeel van de Unie in een
bepaalde sector of een verplaatsing van
activiteiten naar derde landen, wanneer
deze gedwongen ontslagen een significant
negatief effect hebben op de lokale,
regionale of nationale economie,

(a) werkenden, met inbegrip van
landbouwers, die werkloos zijn geworden
als gevolg van ingrijpende structurele
veranderingen in de
wereldhandelspatronen, die met name
blijken uit een aanzienlijke toename van de
invoer in de Unie, een snelle afname van
het marktaandeel van de Unie in een
bepaalde sector of een verplaatsing van
activiteiten naar derde landen, wanneer
deze gedwongen ontslagen een significant
negatief effect hebben op de lokale,
regionale of nationale economie,
Or. nl

Amendement 141
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) werkenden die werkloos zijn geworden
als gevolg van een door een onverwachte
crisis veroorzaakte ernstige ontwrichting
van de lokale, regionale of nationale
economie, mits een rechtstreeks verband
kan worden aangetoond tussen de
gedwongen ontslagen en die crisis;

Schrappen

Or. en

Amendement 142
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

PE492.873v01-00

NL

52/131

AM\908775NL.doc

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) werkenden die werkloos zijn geworden
als gevolg van een door een onverwachte
crisis veroorzaakte ernstige ontwrichting
van de lokale, regionale of nationale
economie, mits een rechtstreeks verband
kan worden aangetoond tussen de
gedwongen ontslagen en die crisis;

b) werkenden die werkloos zijn geworden
als gevolg van een door een economische
crisis veroorzaakte ernstige ontwrichting
van de lokale, regionale of nationale
economie, mits een rechtstreeks verband
kan worden aangetoond tussen de
gedwongen ontslagen en die crisis;
Or. pt

Amendement 143
Ria Oomen-Ruijten
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) werkenden die werkloos zijn geworden
als gevolg van een door een onverwachte
crisis veroorzaakte ernstige ontwrichting
van de lokale, regionale of nationale
economie, mits een rechtstreeks verband
kan worden aangetoond tussen de
gedwongen ontslagen en die crisis;

(b) werkenden die werkloos zijn geworden
als gevolg van een door een onverwachte
crisis veroorzaakte ernstige ontwrichting
van de lokale, regionale of nationale
economie, met inbegrip van een drastische
wijziging van de marktsituatie, mits een
rechtstreeks verband kan worden
aangetoond tussen de gedwongen
ontslagen en die crisis;
Or. nl

Amendement 144
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) werkenden die van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen gedurende een periode die
AM\908775NL.doc
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ingaat bij de parafering door de Unie van
de handelsovereenkomst die
handelsliberaliseringsmaatregelen voor
de desbetreffende landbouwsector
bevatten, en die drie jaar na de volledige
tenuitvoerlegging van deze maatregelen
afloopt, mits deze leiden tot een
omvangrijke toename van de invoer in de
Unie van een landbouwproduct of producten in combinatie met een
aanzienlijke daling van de prijzen van
dergelijke producten op het niveau van de
Unie of, indien van toepassing, op
nationaal of regionaal niveau.
Or. pt

Amendement 145
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) werkenden die van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen gedurende een periode die
ingaat bij de parafering door de Unie van
de handelsovereenkomst die
handelsliberaliseringsmaatregelen voor
de desbetreffende landbouwsector
bevatten, en die drie jaar na de volledige
tenuitvoerlegging van deze maatregelen
afloopt, mits deze leiden tot een
omvangrijke toename van de invoer in de
Unie van een landbouwproduct of producten in combinatie met een
aanzienlijke daling van de prijzen van
dergelijke producten op het niveau van de
Unie of, indien van toepassing, op
nationaal of regionaal niveau.

Schrappen

Or. en
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Amendement 146
Ria Oomen-Ruijten
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) werkenden die van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen gedurende een periode die
ingaat bij de parafering door de Unie van
de handelsovereenkomst die
handelsliberaliseringsmaatregelen voor
de desbetreffende landbouwsector
bevatten, en die drie jaar na de volledige
tenuitvoerlegging van deze maatregelen
afloopt, mits deze leiden tot een
omvangrijke toename van de invoer in de
Unie van een landbouwproduct of producten in combinatie met een
aanzienlijke daling van de prijzen van
dergelijke producten op het niveau van de
Unie of, indien van toepassing, op
nationaal of regionaal niveau.

Schrappen

Or. nl

Amendement 147
Philippe Boulland
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) werkenden die van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen gedurende een periode die
ingaat bij de parafering door de Unie van
de handelsovereenkomst die
handelsliberaliseringsmaatregelen voor
de desbetreffende landbouwsector
bevatten, en die drie jaar na de volledige
tenuitvoerlegging van deze maatregelen
afloopt, mits deze leiden tot een
AM\908775NL.doc
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omvangrijke toename van de invoer in de
Unie van een landbouwproduct of producten in combinatie met een
aanzienlijke daling van de prijzen van
dergelijke producten op het niveau van de
Unie of, indien van toepassing, op
nationaal of regionaal niveau.
Or. fr

Amendement 148
Evelyn Regner
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) werkenden die van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen gedurende een periode die
ingaat bij de parafering door de Unie van
de handelsovereenkomst die
handelsliberaliseringsmaatregelen voor
de desbetreffende landbouwsector
bevatten, en die drie jaar na de volledige
tenuitvoerlegging van deze maatregelen
afloopt, mits deze leiden tot een
omvangrijke toename van de invoer in de
Unie van een landbouwproduct of producten in combinatie met een
aanzienlijke daling van de prijzen van
dergelijke producten op het niveau van de
Unie of, indien van toepassing, op
nationaal of regionaal niveau.

(c) jongeren die tengevolge van de crisis
en de globalisering moeilijker toegang
krijgen tot de beroepswereld en op zoek
zijn naar een arbeidsplaats, dan wel naar
een aanvullende of vervolgopleiding;

Or. de

Amendement 149
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) werkenden die van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen gedurende een periode die
ingaat bij de parafering door de Unie van
de handelsovereenkomst die
handelsliberaliseringsmaatregelen voor
de desbetreffende landbouwsector
bevatten, en die drie jaar na de volledige
tenuitvoerlegging van deze maatregelen
afloopt, mits deze leiden tot een
omvangrijke toename van de invoer in de
Unie van een landbouwproduct of producten in combinatie met een
aanzienlijke daling van de prijzen van
dergelijke producten op het niveau van de
Unie of, indien van toepassing, op
nationaal of regionaal niveau.

(c) werkenden in sectoren die bloot staan
aan ernstige economische turbulentie, en
die intensieve sectoriale steun ontvangen
ingevolge een besluit van de Commisssie
als bedoeld in artikel 4 lid 3.

Or. fr

Amendement 150
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) werknemers met
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde
tijd wier arbeidsovereenkomst of verhouding in overeenstemming is met
artikel 4; of

(a) eenieder met een arbeidsovereenkomst
of arbeidsverhouding als omschreven in
de geldende wetgeving in een lidstaat
en/of zoals geregeld bij de geldende
wetgeving in een lidstaat, of met een de
facto arbeidsverhouding ongeacht hun
contractuele positie. Hiertoe behoren
werknemers voor bepaalde tijd en
tijdelijke uitzendkrachten.
Or. en
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Amendement 151
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) werknemers met
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd, zoals gedefinieerd in Richtlijn
1999/70/EG24 van de Raad, wier
arbeidsovereenkomst of -verhouding in
overeenstemming is met artikel 4, lid 1,
onder a) of b), en die binnen de in dat lid
van artikel 4 vastgestelde termijn afloopt
en niet wordt verlengd; of

Schrappen

Or. en

Amendement 152
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) uitzendkrachten, zoals gedefinieerd in
artikel 3 van Richtlijn 2008/104/EG van
het Europees Parlement en de Raad25,
wier inlenende onderneming een
onderneming is overeenkomstig artikel 4,
lid 1, onder a) of b), en wier
terbeschikkingstelling aan de inlenende
onderneming binnen de in dat lid van
artikel 4 vastgestelde termijn afloopt en
niet wordt verlengd; or

Schrappen

Or. en

Amendement 153
Edit Bauer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) uitzendkrachten, zoals gedefinieerd in
artikel 3 van Richtlijn 2008/104/EG van
het Europees Parlement en de Raad, wier
inlenende onderneming een onderneming
is overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a)
of b), en wier terbeschikkingstelling aan de
inlenende onderneming binnen de in dat lid
van artikel 4 vastgestelde termijn afloopt
en niet wordt verlengd; or

(c) uitzendkrachten, zoals gedefinieerd in
artikel 3 van Richtlijn 2008/104/EG van
het Europees Parlement en de Raad, met
uitzondering van seizoenarbeiders, wier
inlenende onderneming een onderneming
is overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a)
of b), en wier terbeschikkingstelling aan de
inlenende onderneming binnen de in dat lid
van artikel 4 vastgestelde termijn afloopt
en niet wordt verlengd; or
Or. en

Amendement 154
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen (inclusief landbouwers) en
alle leden van het huishouden die
werkzaam zijn in het bedrijf, mits zij, in
het geval van landbouwers, reeds de door
de desbetreffende handelsovereenkomst
getroffen producten vervaardigden
voordat de maatregelen betreffende de
specifieke sector werden uitgevoerd.

(d) eigenaren-bedrijfsleiders van microondernemingen en zelfstandigen (inclusief
landbouwers) in het toepassingsgebied van
het EFG opnemen.

Or. fr

Amendement 155
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen (inclusief landbouwers) en
alle leden van het huishouden die
werkzaam zijn in het bedrijf, mits zij, in
het geval van landbouwers, reeds de door
de desbetreffende handelsovereenkomst
getroffen producten vervaardigden
voordat de maatregelen betreffende de
specifieke sector werden uitgevoerd.

(d) eigenaren-bedrijfsleiders van kleine en
middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen en landbouwers, en alle
leden van het huishouden die werkzaam
zijn in het bedrijf die hun huidige
bezigheid opgeven;

Or. en

Amendement 156
Philippe Boulland
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen (inclusief landbouwers) en
alle leden van het huishouden die
werkzaam zijn in het bedrijf, mits zij, in
het geval van landbouwers, reeds de door
de desbetreffende handelsovereenkomst
getroffen producten vervaardigden
voordat de maatregelen betreffende de
specifieke sector werden uitgevoerd.

(d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen en alle leden van het
huishouden die werkzaam zijn in het
bedrijf.

Or. fr

Amendement 157
Phil Bennion
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen (inclusief landbouwers) en
alle leden van het huishouden die
werkzaam zijn in het bedrijf, mits zij, in
het geval van landbouwers, reeds de door
de desbetreffende handelsovereenkomst
getroffen producten vervaardigden
voordat de maatregelen betreffende de
specifieke sector werden uitgevoerd.

(d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen en alle leden van het
huishouden die werkzaam zijn in het
bedrijf.

Or. en
Motivering
EFG dient te worden toegepast op landbouwers zoals het ook in andere sectoren wordt
toegepast.

Amendement 158
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen (inclusief landbouwers) en
alle leden van het huishouden die
werkzaam zijn in het bedrijf, mits zij, in
het geval van landbouwers, reeds de door
de desbetreffende handelsovereenkomst
getroffen producten vervaardigden
voordat de maatregelen betreffende de
specifieke sector werden uitgevoerd.

(d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen (inclusief landbouwers).

Or. en

Amendement 159
Vilija Blinkevičiūtė
AM\908775NL.doc
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen (inclusief landbouwers) en
alle leden van het huishouden die
werkzaam zijn in het bedrijf, mits zij, in
het geval van landbouwers, reeds de door
de desbetreffende handelsovereenkomst
getroffen producten vervaardigden voordat
de maatregelen betreffende de specifieke
sector werden uitgevoerd.

d) zelfstandigen (inclusief landbouwers) en
alle leden van het huishouden die
werkzaam zijn in het bedrijf, mits zij, in
het geval van landbouwers, reeds de door
de desbetreffende handelsovereenkomst
getroffen producten vervaardigden voordat
de maatregelen betreffende de specifieke
sector werden uitgevoerd.

Or. lt

Amendement 160
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen (inclusief landbouwers) en
alle leden van het huishouden die
werkzaam zijn in het bedrijf, mits zij, in
het geval van landbouwers, reeds de door
de desbetreffende handelsovereenkomst
getroffen producten vervaardigden voordat
de maatregelen betreffende de specifieke
sector werden uitgevoerd.

d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen (exclusief landbouwers) en
alle leden van het huishouden die
werkzaam zijn in het bedrijf, mits zij, in
het geval van landbouwers, reeds de door
de desbetreffende handelsovereenkomst
getroffen producten vervaardigden voordat
de maatregelen betreffende de specifieke
sector werden uitgevoerd.
Or. pt

Amendement 161
Ria Oomen-Ruijten
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen (inclusief landbouwers) en
alle leden van het huishouden die
werkzaam zijn in het bedrijf, mits zij, in
het geval van landbouwers, reeds de door
de desbetreffende handelsovereenkomst
getroffen producten vervaardigden
voordat de maatregelen betreffende de
specifieke sector werden uitgevoerd.

(d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen (inclusief landbouwers) en
alle leden van het huishouden die
werkzaam zijn in het bedrijf.

Or. nl

Amendement 162
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(d bis) "herstructureringsoperatie": elke
reorganisatie van de structuur, van de
arbeidsprocessen en de arbeidsorganisatie
en van de locatie met een kwantitatieve of
kwalitatieve weerslag op de
werkgelegenheid.
Or. fr

Amendement 163
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) ten minste 500 gedwongen ontslagen
AM\908775NL.doc
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binnen een periode van vier maanden in
een onderneming in een lidstaat, met
inbegrip van de ontslagen bij leveranciers
of downstreamproducenten;

binnen een periode van vier maanden in
een onderneming in een lidstaat, met
inbegrip van de ontslagen bij leveranciers
of downstreamproducenten;
Or. it

Amendement 164
Pervenche Berès
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) ten minste 500 gedwongen ontslagen
binnen een periode van vier maanden in
een onderneming in een lidstaat, met
inbegrip van de ontslagen bij leveranciers
of downstreamproducenten;

(a) ten minste 250 gedwongen ontslagen
binnen een periode van vier maanden in
een onderneming in een lidstaat, met
inbegrip van de ontslagen bij leveranciers
of downstreamproducenten;
Or. fr

Amendement 165
Vilija Blinkevičiūtė
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) ten minste 500 gedwongen ontslagen
binnen een periode van vier maanden in
een onderneming in een lidstaat, met
inbegrip van de ontslagen bij leveranciers
of downstreamproducenten;

a) ten minste 300 gedwongen ontslagen
binnen een periode van vier maanden in
een onderneming in een lidstaat, met
inbegrip van de ontslagen bij leveranciers
of downstreamproducenten;
Or. lt

Amendement 166
Marije Cornelissen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) ten minste 500 gedwongen ontslagen
binnen een periode van negen maanden,
met name in kleine of middelgrote
ondernemingen, die actief zijn in een op
NACE Rev. 2-afdeling gedefinieerde
sector en gelegen in een regio of twee aan
elkaar grenzende regio's volgens de NUTS
II-indeling of in meer dan twee aan elkaar
grenzende regio's volgens de NUTS IIindeling, mits meer dan 500 werknemers in
twee van de regio's tezamen zijn ontslagen.

(b) ten minste 500 gedwongen ontslagen
binnen een periode van negen maanden,
met name in kleine of middelgrote
ondernemingen, die actief zijn in een
sector gelegen in een regio of twee aan
elkaar grenzende regio's volgens de NUTS
II-indeling of in meer dan twee aan elkaar
grenzende regio's volgens de NUTS IIindeling, mits meer dan 500 werknemers in
twee van de regio's tezamen zijn ontslagen.

Or. en

Amendement 167
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) ten minste 500 gedwongen ontslagen
binnen een periode van negen maanden,
met name in kleine of middelgrote
ondernemingen, die actief zijn in een op
NACE Rev. 2-afdeling gedefinieerde
sector en gelegen in een regio of twee aan
elkaar grenzende regio's volgens de NUTS
II-indeling of in meer dan twee aan elkaar
grenzende regio's volgens de NUTS IIindeling, mits meer dan 500 werknemers in
twee van de regio's tezamen zijn ontslagen.

(b) ten minste 200 gedwongen ontslagen
binnen een periode van negen maanden,
met name in kleine of middelgrote
ondernemingen, die actief zijn in een op
NACE Rev. 2-afdeling gedefinieerde
sector en gelegen in een regio of twee aan
elkaar grenzende regio's volgens de NUTS
II-indeling of in meer dan twee aan elkaar
grenzende regio's volgens de NUTS IIindeling, mits meer dan 200 werknemers in
twee van de regio's tezamen zijn ontslagen.
Or. it

Amendement 168
Pervenche Berès
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) ten minste 500 gedwongen ontslagen
binnen een periode van negen maanden,
met name in kleine of middelgrote
ondernemingen, die actief zijn in een op
NACE Rev. 2-afdeling gedefinieerde
sector en gelegen in een regio of twee aan
elkaar grenzende regio's volgens de NUTS
II-indeling of in meer dan twee aan elkaar
grenzende regio's volgens de NUTS IIindeling, mits meer dan 500 werknemers in
twee van de regio's tezamen zijn ontslagen.

(b) ten minste 250 gedwongen ontslagen
binnen een periode van negen maanden,
met name in kleine of middelgrote
ondernemingen, die actief zijn in een op
NACE Rev. 2-afdeling gedefinieerde
sector en gelegen in een regio of twee aan
elkaar grenzende regio's volgens de NUTS
II-indeling of in meer dan twee aan elkaar
grenzende regio's volgens de NUTS IIindeling, mits meer dan 250 werknemers in
twee van de regio's tezamen zijn ontslagen.
Or. fr

Amendement 169
Vilija Blinkevičiūtė
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) ten minste 500 gedwongen ontslagen
binnen een periode van negen maanden,
met name in kleine of middelgrote
ondernemingen, die actief zijn in een op
NACE Rev. 2-afdeling gedefinieerde
sector en gelegen in een regio of twee aan
elkaar grenzende regio's volgens de NUTS
II-indeling of in meer dan twee aan elkaar
grenzende regio's volgens de NUTS IIindeling, mits meer dan 500 werknemers in
twee van de regio's tezamen zijn ontslagen.

b) ten minste 300 gedwongen ontslagen
binnen een periode van negen maanden,
met name in kleine of middelgrote
ondernemingen, die actief zijn in een op
NACE Rev. 2-afdeling gedefinieerde
sector en gelegen in een regio of twee aan
elkaar grenzende regio's volgens de NUTS
II-indeling of in meer dan twee aan elkaar
grenzende regio's volgens de NUTS IIindeling, mits meer dan 300 werknemers in
twee van de regio's tezamen zijn ontslagen.
Or. lt

Amendement 170
Inês Cristina Zuber
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) ten minste 500 gedwongen
ontslagen binnen een periode van twaalf
maanden, met name in kleine of
middelgrote ondernemingen, in een
economische sector in een lidstaat die een
exponentiële stijging in de
werkloosheidspercentages meemaakt.
Or. pt

Amendement 171
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wat betreft landbouwers, stelt de
Commissie, nadat een
handelsovereenkomst is geparafeerd en
wanneer zij op grond van de informatie,
gegevens en analyses waarover zij
beschikt, van oordeel is dat waarschijnlijk
aan de voorwaarden voor steunverlening
overeenkomstig artikel 2, onder c), aan
een aanzienlijk aantal landbouwers is
voldaan, gedelegeerde handelingen
overeenkomstig artikel 24 vast tot
aanwijzing van de in aanmerking
komende sectoren of producten, tot
bepaling van de getroffen geografische
gebieden voor zover van toepassing, tot
vaststelling van een maximumbedrag voor
mogelijke ondersteuning op het niveau
van de Unie, de referentieperioden, de
voorwaarden voor steunverlening aan
landbouwers en de data voor de
subsidiabiliteit van de uitgaven alsook tot
vaststelling van de uiterste termijn waarop
de aanvragen moeten worden ingediend
AM\908775NL.doc
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en, zo nodig, de inhoud van deze
aanvragen overeenkomstig artikel 8, lid 2.
Or. pt

Amendement 172
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wat betreft landbouwers, stelt de
Commissie, nadat een
handelsovereenkomst is geparafeerd en
wanneer zij op grond van de informatie,
gegevens en analyses waarover zij
beschikt, van oordeel is dat waarschijnlijk
aan de voorwaarden voor steunverlening
overeenkomstig artikel 2, onder c), aan
een aanzienlijk aantal landbouwers is
voldaan, gedelegeerde handelingen
overeenkomstig artikel 24 vast tot
aanwijzing van de in aanmerking
komende sectoren of producten, tot
bepaling van de getroffen geografische
gebieden voor zover van toepassing, tot
vaststelling van een maximumbedrag voor
mogelijke ondersteuning op het niveau
van de Unie, de referentieperioden, de
voorwaarden voor steunverlening aan
landbouwers en de data voor de
subsidiabiliteit van de uitgaven alsook tot
vaststelling van de uiterste termijn waarop
de aanvragen moeten worden ingediend
en, zo nodig, de inhoud van deze
aanvragen overeenkomstig artikel 8, lid 2.

Schrappen

Or. en

Amendement 173
Ria Oomen-Ruijten
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wat betreft landbouwers, stelt de
Commissie, nadat een
handelsovereenkomst is geparafeerd en
wanneer zij op grond van de informatie,
gegevens en analyses waarover zij
beschikt, van oordeel is dat waarschijnlijk
aan de voorwaarden voor steunverlening
overeenkomstig artikel 2, onder c), aan
een aanzienlijk aantal landbouwers is
voldaan, gedelegeerde handelingen
overeenkomstig artikel 24 vast tot
aanwijzing van de in aanmerking
komende sectoren of producten, tot
bepaling van de getroffen geografische
gebieden voor zover van toepassing, tot
vaststelling van een maximumbedrag voor
mogelijke ondersteuning op het niveau
van de Unie, de referentieperioden, de
voorwaarden voor steunverlening aan
landbouwers en de data voor de
subsidiabiliteit van de uitgaven alsook tot
vaststelling van de uiterste termijn waarop
de aanvragen moeten worden ingediend
en, zo nodig, de inhoud van deze
aanvragen overeenkomstig artikel 8, lid 2.

Schrappen

Or. nl

Amendement 174
Philippe Boulland
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wat betreft landbouwers, stelt de
Commissie, nadat een
handelsovereenkomst is geparafeerd en
wanneer zij op grond van de informatie,
gegevens en analyses waarover zij
AM\908775NL.doc
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beschikt, van oordeel is dat waarschijnlijk
aan de voorwaarden voor steunverlening
overeenkomstig artikel 2, onder c), aan
een aanzienlijk aantal landbouwers is
voldaan, gedelegeerde handelingen
overeenkomstig artikel 24 vast tot
aanwijzing van de in aanmerking
komende sectoren of producten, tot
bepaling van de getroffen geografische
gebieden voor zover van toepassing, tot
vaststelling van een maximumbedrag voor
mogelijke ondersteuning op het niveau
van de Unie, de referentieperioden, de
voorwaarden voor steunverlening aan
landbouwers en de data voor de
subsidiabiliteit van de uitgaven alsook tot
vaststelling van de uiterste termijn waarop
de aanvragen moeten worden ingediend
en, zo nodig, de inhoud van deze
aanvragen overeenkomstig artikel 8, lid 2.
Or. fr

Amendement 175
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wat betreft landbouwers, stelt de
Commissie, nadat een
handelsovereenkomst is geparafeerd en
wanneer zij op grond van de informatie,
gegevens en analyses waarover zij
beschikt, van oordeel is dat waarschijnlijk
aan de voorwaarden voor steunverlening
overeenkomstig artikel 2, onder c), aan
een aanzienlijk aantal landbouwers is
voldaan, gedelegeerde handelingen
overeenkomstig artikel 24 vast tot
aanwijzing van de in aanmerking
komende sectoren of producten, tot
bepaling van de getroffen geografische
gebieden voor zover van toepassing, tot

3. Wanneer de Commissie op grond van de
informatie, gegevens en analyses waarover
zij beschikt en na overleg met de
betrokken Europese bedrijfstak en de
organisaties van sociale partners, van
oordeel is dat een specifieke sector bloot
staat aan ernstige economische
turbulentie, die de baan van een
beduidend aantal werknemers in een of
meerdere regio’s of een of meer bepaalde
landenwegens herstructureringsoperaties
in gevaar brengt, moet zij een besluit
uitvaardigen tot aanwijzing van de
getroffen sector en de getroffen
geografische gebieden, tot vaststelling van
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vaststelling van een maximumbedrag voor
mogelijke ondersteuning op het niveau
van de Unie, de referentieperioden, de
voorwaarden voor steunverlening aan
landbouwers en de data voor de
subsidiabiliteit van de uitgaven alsook tot
vaststelling van de uiterste termijn waarop
de aanvragen moeten worden ingediend en,
zo nodig, de inhoud van deze aanvragen
overeenkomstig artikel 8, lid 2.

de referentieperioden, de voorwaarden
voor steunverlening aan werkenden, de
aard en de data voor de subsidiabiliteit van
de uitgaven alsook van de termijnen voor
indiening van de aanvragen en, zo nodig,
de inhoud van deze aanvragen naast de in
artikel 8, lid 2 bedoelde gegevens.

Or. fr

Amendement 176
Vilija Blinkevičiūtė
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wat betreft landbouwers, stelt de
Commissie, nadat een
handelsovereenkomst is geparafeerd en
wanneer zij op grond van de informatie,
gegevens en analyses waarover zij
beschikt, van oordeel is dat waarschijnlijk
aan de voorwaarden voor steunverlening
overeenkomstig artikel 2, onder c), aan een
aanzienlijk aantal landbouwers is voldaan,
gedelegeerde handelingen overeenkomstig
artikel 24 vast tot aanwijzing van de in
aanmerking komende sectoren of
producten, tot bepaling van de getroffen
geografische gebieden voor zover van
toepassing, tot vaststelling van een
maximumbedrag voor mogelijke
ondersteuning op het niveau van de Unie,
de referentieperioden, de voorwaarden
voor steunverlening aan landbouwers en de
data voor de subsidiabiliteit van de
uitgaven alsook tot vaststelling van de
uiterste termijn waarop de aanvragen
moeten worden ingediend en, zo nodig, de
inhoud van deze aanvragen

3. Wat betreft landbouwers, stelt de
Commissie, nadat een
handelsovereenkomst is geparafeerd en
wanneer zij op grond van de informatie,
gegevens en analyses waarover zij beschikt
en die haar worden doorgezonden door de
lidstaten, van oordeel is dat waarschijnlijk
aan de voorwaarden voor steunverlening
overeenkomstig artikel 2, onder c), aan een
aanzienlijk aantal landbouwers is voldaan,
gedelegeerde handelingen overeenkomstig
artikel 24 vast tot aanwijzing van de in
aanmerking komende sectoren of
producten, tot bepaling van de getroffen
geografische gebieden voor zover van
toepassing, tot vaststelling van een
maximumbedrag voor mogelijke
ondersteuning op het niveau van de Unie,
de referentieperioden, de voorwaarden
voor steunverlening aan landbouwers en de
data voor de subsidiabiliteit van de
uitgaven alsook tot vaststelling van de
uiterste termijn waarop de aanvragen
moeten worden ingediend en, zo nodig, de
inhoud van deze aanvragen
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overeenkomstig artikel 8, lid 2.

overeenkomstig artikel 8, lid 2.
Or. lt

Amendement 177
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen van hun
eerdere activiteiten afstappen of, in het
geval van landbouwers, deze aanpassen,
worden dergelijke situaties voor de
toepassing van deze verordening
beschouwd als gedwongen ontslagen.

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
kleine en middelgrote ondernemingen,
zelfstandigen en landbouwers die hun
werkzaamheden niet meer verrichten.

Or. en

Amendement 178
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen van hun
eerdere activiteiten afstappen of, in het
geval van landbouwers, deze aanpassen,
worden dergelijke situaties voor de
toepassing van deze verordening
beschouwd als gedwongen ontslagen.

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-ondernemingen en zelfstandigen
(met inbegrip van landbouwers) van hun
eerdere activiteiten afstappen of deze
aanpassen, worden dergelijke situaties voor
de toepassing van deze verordening
beschouwd als gedwongen ontslagen.

Or. fr
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Amendement 179
Vilija Blinkevičiūtė
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen van hun
eerdere activiteiten afstappen of, in het
geval van landbouwers, deze aanpassen,
worden dergelijke situaties voor de
toepassing van deze verordening
beschouwd als gedwongen ontslagen.

4. Wanneer zelfstandigen van hun eerdere
activiteiten afstappen, worden dergelijke
situaties voor de toepassing van deze
verordening beschouwd als gedwongen
ontslagen.

Or. lt

Amendement 180
Ria Oomen-Ruijten
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen van hun
eerdere activiteiten afstappen of, in het
geval van landbouwers, deze aanpassen,
worden dergelijke situaties voor de
toepassing van deze verordening
beschouwd als gedwongen ontslagen.

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen van hun
eerdere activiteiten afstappen, worden
dergelijke situaties voor de toepassing van
deze verordening beschouwd als
gedwongen ontslagen.

Or. nl

Amendement 181
Phil Bennion
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen van hun
eerdere activiteiten afstappen of, in het
geval van landbouwers, deze aanpassen,
worden dergelijke situaties voor de
toepassing van deze verordening
beschouwd als gedwongen ontslagen.

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen van hun
eerdere activiteiten afstappen, worden
dergelijke situaties voor de toepassing van
deze verordening beschouwd als
gedwongen ontslagen.

Or. en
Motivering
EFG dient te worden toegepast op landbouwers zoals het ook in andere sectoren wordt
toegepast.

Amendement 182
Evelyn Regner
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen van hun
eerdere activiteiten afstappen of, in het
geval van landbouwers, deze aanpassen,
worden dergelijke situaties voor de
toepassing van deze verordening
beschouwd als gedwongen ontslagen.

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen van hun
eerdere activiteiten afstappen, worden
dergelijke situaties voor de toepassing van
deze verordening beschouwd als
gedwongen ontslagen.

Or. de

Amendement 183
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen van hun
eerdere activiteiten afstappen of, in het
geval van landbouwers, deze aanpassen,
worden dergelijke situaties voor de
toepassing van deze verordening
beschouwd als gedwongen ontslagen.

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen van hun
eerdere activiteiten afstappen, worden
dergelijke situaties voor de toepassing van
deze verordening beschouwd als
gedwongen ontslagen.

Or. pt

Amendement 184
Philippe Boulland
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen van hun
eerdere activiteiten afstappen of, in het
geval van landbouwers, deze aanpassen,
worden dergelijke situaties voor de
toepassing van deze verordening
beschouwd als gedwongen ontslagen.

4. Wanneer eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen van hun
eerdere activiteiten afstappen, worden
dergelijke situaties voor de toepassing van
deze verordening beschouwd als
gedwongen ontslagen.

Or. fr

Amendement 185
Vilija Blinkevičiūtė
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) voor eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen (inclusief
AM\908775NL.doc

c) voor zelfstandigen (inclusief
landbouwers) wordt het ontslag berekend,
hetzij vanaf de datum van de staking van
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landbouwers) wordt het ontslag berekend,
hetzij vanaf de datum van de staking van
de activiteiten als gevolg van een van de
voorwaarden overeenkomstig artikel 2, en
bepaald in overeenstemming met de
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen, dan wel vanaf de door de
Commissie in de overeenkomstig artikel 4,
lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling
vermelde datum.

de activiteiten als gevolg van een van de
voorwaarden overeenkomstig artikel 2, en
bepaald in overeenstemming met de
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen, dan wel vanaf de door de
Commissie in de overeenkomstig artikel 4,
lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling
vermelde datum.

Or. lt

Amendement 186
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) voor eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen (inclusief
landbouwers) wordt het ontslag berekend,
hetzij vanaf de datum van de staking van
de activiteiten als gevolg van een van de
voorwaarden overeenkomstig artikel 2, en
bepaald in overeenstemming met de
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen, dan wel vanaf de door de
Commissie in de overeenkomstig artikel 4,
lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling
vermelde datum.

(c) voor eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen, zelfstandigen en
landbouwers wordt het ontslag berekend,
hetzij vanaf de datum van de staking van
de activiteiten als gevolg van een van de
voorwaarden overeenkomstig artikel 2, en
bepaald in overeenstemming met de
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen.

Or. en

Amendement 187
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) voor eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen (inclusief
landbouwers) wordt het ontslag berekend,
hetzij vanaf de datum van de staking van
de activiteiten als gevolg van een van de
voorwaarden overeenkomstig artikel 2, en
bepaald in overeenstemming met de
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen, dan wel vanaf de door de
Commissie in de overeenkomstig artikel 4,
lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling
vermelde datum.

(c) voor eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen wordt het
ontslag berekend, hetzij vanaf de datum
van de staking van de activiteiten als
gevolg van een van de voorwaarden
overeenkomstig artikel 2, en bepaald in
overeenstemming met de nationale
wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen.

Or. en

Amendement 188
Phil Bennion
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) voor eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen (inclusief
landbouwers) wordt het ontslag berekend,
hetzij vanaf de datum van de staking van
de activiteiten als gevolg van een van de
voorwaarden overeenkomstig artikel 2, en
bepaald in overeenstemming met de
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen, dan wel vanaf de door de
Commissie in de overeenkomstig artikel 4,
lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling
vermelde datum.

(c) voor eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen wordt het
ontslag berekend, hetzij vanaf de datum
van de staking van de activiteiten als
gevolg van een van de voorwaarden
overeenkomstig artikel 2, en bepaald in
overeenstemming met de nationale
wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen, dan wel vanaf de door de
Commissie in de overeenkomstig artikel 4,
lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling
vermelde datum.
Or. en

Motivering
De specifieke vermelding van landbouwers moet geschrapt. EFG dient te worden toegepast
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op landbouwers zoals het ook in andere sectoren wordt toegepast. Omstandigheden als deze
worden specifiek gedekt onder pijler II van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Amendement 189
Evelyn Regner, Jutta Steinruck
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) voor eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen (inclusief
landbouwers) wordt het ontslag berekend,
hetzij vanaf de datum van de staking van
de activiteiten als gevolg van een van de
voorwaarden overeenkomstig artikel 2, en
bepaald in overeenstemming met de
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen, dan wel vanaf de door de
Commissie in de overeenkomstig artikel 4,
lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling
vermelde datum.

(c) voor eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen wordt het
ontslag berekend, hetzij vanaf de datum
van de staking van de activiteiten als
gevolg van een van de voorwaarden
overeenkomstig artikel 2, en bepaald in
overeenstemming met de nationale
wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen, dan wel vanaf de door de
Commissie in de overeenkomstig artikel 4,
lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling
vermelde datum.
Or. de

Amendement 190
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) voor eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen (inclusief
landbouwers) wordt het ontslag berekend,
hetzij vanaf de datum van de staking van
de activiteiten als gevolg van een van de
voorwaarden overeenkomstig artikel 2, en
bepaald in overeenstemming met de
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke

c) voor eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen (exclusief
landbouwers) wordt het ontslag berekend,
hetzij vanaf de datum van de staking van
de activiteiten als gevolg van een van de
voorwaarden overeenkomstig artikel 2, en
bepaald in overeenstemming met de
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
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bepalingen, dan wel vanaf de door de
Commissie in de overeenkomstig artikel 4,
lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling
vermelde datum.

bepalingen, dan wel vanaf de door de
Commissie in de overeenkomstig artikel 4,
lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling
vermelde datum.
Or. pt

Amendement 191
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) voor eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen en zelfstandigen (inclusief
landbouwers) wordt het ontslag berekend,
hetzij vanaf de datum van de staking van
de activiteiten als gevolg van een van de
voorwaarden overeenkomstig artikel 2, en
bepaald in overeenstemming met de
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen, dan wel vanaf de door de
Commissie in de overeenkomstig artikel 4,
lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling
vermelde datum.

(c) voor eigenaren-bedrijfsleiders van
micro-, ondernemingen en zelfstandigen
(inclusief landbouwers) wordt het ontslag
berekend, hetzij vanaf de datum van de
staking of verandering van de activiteiten
als gevolg van een van de voorwaarden
overeenkomstig artikel 2, en bepaald in
overeenstemming met de nationale
wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen, dan wel vanaf de door de
Commissie in het overeenkomstig artikel
4, lid 3, vastgestelde besluit vermelde
datum.
Or. fr

Amendement 192
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) werkenden die overeenkomstig artikel 5
in de in artikel 4, leden 1, 2 en 3,
neergelegde termijn werkloos zijn
geworden,

a) werkenden die overeenkomstig artikel 5
in de in artikel 4, lid 1 of 2, neergelegde
termijn werkloos zijn geworden,
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Or. pt

Amendement 193
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) landbouwers die van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen naar aanleiding van de
parafering van een handelsovereenkomst
door de Unie als bedoeld in een
overeenkomstig artikel 4, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling.

Schrappen

Or. pt

Amendement 194
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) landbouwers die van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen naar aanleiding van de
parafering van een handelsovereenkomst
door de Unie als bedoeld in een
overeenkomstig artikel 4, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling.

Schrappen

Or. en

Amendement 195
Ria Oomen-Ruijten
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) landbouwers die van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen naar aanleiding van de
parafering van een handelsovereenkomst
door de Unie als bedoeld in een
overeenkomstig artikel 4, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling.

Schrappen

Or. nl

Amendement 196
Philippe Boulland
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) landbouwers die van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen naar aanleiding van de
parafering van een handelsovereenkomst
door de Unie als bedoeld in een
overeenkomstig artikel 4, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling.

Schrappen

Or. fr

Amendement 197
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) landbouwers die van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen naar aanleiding van de
AM\908775NL.doc

(c) De werkenden in een ernstig
verstoorde sector in de zin van het besluit
van de Commissie, overeenkomstig artikel
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4, lid 3, die dreigen te worden ontslagen
of reeds zijn ontslagen, volgens de bij deze
verordening vastgestelede voorwaarden.

parafering van een handelsovereenkomst
door de Unie als bedoeld in een
overeenkomstig artikel 4, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling.

Or. fr

Amendement 198
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Een financiële bijdrage kan worden
bestemd voor actieve
arbeidsmarktmaatregelen in het kader van
een gecoördineerd pakket van individuele
dienstverlening, bedoeld om de
werknemers voor wie steun is aangevraagd
weer aan een dienstbetrekking of
zelfstandige arbeid te helpen of, in het
geval van landbouwers, om van hun
eerdere activiteiten af te stappen of deze
aan te passen. Het gecoördineerd pakket
van individuele dienstverlening kan met
name het volgende omvatten:

1. Een financiële bijdrage kan worden
bestemd voor actieve
arbeidsmarktmaatregelen in het kader van
een gecoördineerd pakket van individuele
dienstverlening, bedoeld om de
werknemers voor wie steun is aangevraagd
weer aan een dienstbetrekking of
zelfstandige arbeid te helpen. Het
gecoördineerd pakket van individuele
dienstverlening kan met name het volgende
omvatten:

Or. pt

Amendement 199
Phil Bennion
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Een financiële bijdrage kan worden
bestemd voor actieve
arbeidsmarktmaatregelen in het kader van
een gecoördineerd pakket van individuele
dienstverlening, bedoeld om de
PE492.873v01-00
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1. Een financiële bijdrage kan worden
bestemd voor actieve
arbeidsmarktmaatregelen in het kader van
een gecoördineerd pakket van individuele
dienstverlening, bedoeld om de
82/131
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werknemers voor wie steun is aangevraagd
weer aan een dienstbetrekking of
zelfstandige arbeid te helpen of, in het
geval van landbouwers, om van hun
eerdere activiteiten af te stappen of deze
aan te passen. Het gecoördineerd pakket
van individuele dienstverlening kan met
name het volgende omvatten:

werknemers voor wie steun is aangevraagd
weer aan een dienstbetrekking of
zelfstandige arbeid te helpen. Het
gecoördineerd pakket van individuele
dienstverlening kan met name het volgende
omvatten:

Or. en
Motivering
De specifieke vermelding van landbouwers moet geschrapt. EFG dient te worden toegepast
op landbouwers zoals het ook in andere sectoren wordt toegepast. Omstandigheden als deze
worden specifiek gedekt onder pijler II van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Amendement 200
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) hulp bij het zoeken van een baan,
loopbaanbegeleiding, adviesverlening,
begeleiding door een mentor,
outplacementbegeleiding, bevordering van
ondernemerschap, steun bij het uitoefenen
van een zelfstandige activiteit en het
opzetten van een eigen bedrijf of bij het
afstappen van of een aanpassing van de
activiteit (waaronder investeringen in
fysieke bedrijfsmiddelen), individuele
opleiding en omscholing, waaronder ICTvaardigheden en certificering van
opgedane ervaring;

(a) hulp bij het zoeken van een baan,
loopbaanbegeleiding, adviesverlening,
begeleiding door een mentor,
outplacementbegeleiding, bevordering van
ondernemerschap, steun bij het uitoefenen
van een zelfstandige activiteit en het
opzetten van een eigen bedrijf , individuele
opleiding en omscholing, waaronder ICTvaardigheden en certificering van
opgedane ervaring;

Or. en

Amendement 201
Phil Bennion
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) hulp bij het zoeken van een baan,
loopbaanbegeleiding, adviesverlening,
begeleiding door een mentor,
outplacementbegeleiding, bevordering van
ondernemerschap, steun bij het uitoefenen
van een zelfstandige activiteit en het
opzetten van een eigen bedrijf of bij het
afstappen van of een aanpassing van de
activiteit (waaronder investeringen in
fysieke bedrijfsmiddelen), individuele
opleiding en omscholing, waaronder ICTvaardigheden en certificering van
opgedane ervaring;

(a) hulp bij het zoeken van een baan,
loopbaanbegeleiding, adviesverlening,
begeleiding door een mentor,
outplacementbegeleiding, bevordering van
ondernemerschap, steun bij het uitoefenen
van een zelfstandige activiteit en het
opzetten van een eigen bedrijf , individuele
opleiding en omscholing, waaronder ICTvaardigheden en certificering van
opgedane ervaring;

Or. en
Motivering
De specifieke vermelding van landbouwers moet geschrapt. EFG dient te worden toegepast
op landbouwers zoals het ook in andere sectoren wordt toegepast. Omstandigheden als deze
worden specifiek gedekt onder pijler II van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Amendement 202
Milan Cabrnoch
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) hulp bij het zoeken van een baan,
loopbaanbegeleiding, adviesverlening,
begeleiding door een mentor,
outplacementbegeleiding, bevordering van
ondernemerschap, steun bij het uitoefenen
van een zelfstandige activiteit en het
opzetten van een eigen bedrijf of bij het
afstappen van of een aanpassing van de
activiteit (waaronder investeringen in
fysieke bedrijfsmiddelen), individuele
opleiding en omscholing, waaronder ICT-

(a) individuele opleiding en omscholing,
waaronder ICT-vaardigheden en
certificering van opgedane ervaring, hulp
bij het zoeken van een baan, maatregelen
om banen te scheppen,
loopbaanbegeleiding, adviesverlening,
begeleiding door een mentor, bevordering
van ondernemerschap, steun bij het
uitoefenen van een zelfstandige activiteit
en het opzetten van een eigen bedrijf of bij
het afstappen van of een aanpassing van de
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activiteit (waaronder investeringen in
fysieke bedrijfsmiddelen);

vaardigheden en certificering van
opgedane ervaring;

Or. en

Amendement 203
Pervenche Berès
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) hulp bij het zoeken van een baan,
loopbaanbegeleiding, adviesverlening,
begeleiding door een mentor,
outplacementbegeleiding, bevordering van
ondernemerschap, steun bij het uitoefenen
van een zelfstandige activiteit en het
opzetten van een eigen bedrijf of bij het
afstappen van of een aanpassing van de
activiteit (waaronder investeringen in
fysieke bedrijfsmiddelen), individuele
opleiding en omscholing, waaronder ICTvaardigheden en certificering van
opgedane ervaring;

(a) hulp bij het zoeken van een baan,
loopbaanbegeleiding, adviesverlening,
begeleiding door een mentor,
outplacementbegeleiding, bevordering van
ondernemerschap, steun bij het uitoefenen
van een zelfstandige activiteit, het opzetten
of overnemen van een eigen bedrijf of bij
het afstappen van of een aanpassing van de
activiteit (waaronder investeringen in
fysieke bedrijfsmiddelen), individuele
opleiding en omscholing, waaronder ICTvaardigheden en certificering van
opgedane ervaring;
Or. fr

Amendement 204
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals
sollicitatietoelagen, premies bij
indiensttreding voor werkgevers,
mobiliteitstoelagen, dag- of
opleidingsvergoedingen (waaronder
toelagen voor verzorgers of
bedrijfsverzorgingsdiensten), die alle
AM\908775NL.doc

(b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals
sollicitatietoelagen, mobiliteitstoelagen,
opleidingsvergoedingen, die alle beperkt
zijn tot de duur van de door het nodige
bewijsmateriaal gestaafde activiteiten op
het gebied van het actief zoeken naar werk,
een leven lang leren of opleiding;
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beperkt zijn tot de duur van de door het
nodige bewijsmateriaal gestaafde
activiteiten op het gebied van het actief
zoeken naar werk, een leven lang leren of
opleiding;
Or. en

Amendement 205
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals
sollicitatietoelagen, premies bij
indiensttreding voor werkgevers,
mobiliteitstoelagen, dag- of
opleidingsvergoedingen (waaronder
toelagen voor verzorgers of
bedrijfsverzorgingsdiensten), die alle
beperkt zijn tot de duur van de door het
nodige bewijsmateriaal gestaafde
activiteiten op het gebied van het actief
zoeken naar werk, een leven lang leren of
opleiding;

(b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals
sollicitatietoelagen, premies bij
indiensttreding voor werkgevers,
mobiliteitstoelagen,
opleidingsvergoedingen (waaronder
toelagen voor verzorgers), die alle beperkt
zijn tot de duur van de door het nodige
bewijsmateriaal gestaafde activiteiten op
het gebied van het actief zoeken naar werk,
een leven lang leren of opleiding;

Or. en

Amendement 206
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals
sollicitatietoelagen, premies bij
indiensttreding voor werkgevers,
mobiliteitstoelagen, dag- of
opleidingsvergoedingen (waaronder
PE492.873v01-00
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b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals
sollicitatietoelagen, premies bij
indiensttreding voor werkgevers,
mobiliteitstoelagen, dag- of
opleidingsvergoedingen (waaronder
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toelagen voor verzorgers of
bedrijfsverzorgingsdiensten), die alle
beperkt zijn tot de duur van de door het
nodige bewijsmateriaal gestaafde
activiteiten op het gebied van het actief
zoeken naar werk, een leven lang leren of
opleiding;

toelagen voor verzorgers), die alle beperkt
zijn tot de duur van de door het nodige
bewijsmateriaal gestaafde activiteiten op
het gebied van het actief zoeken naar werk,
een leven lang leren of opleiding;

Or. pt

Amendement 207
Evelyn Regner
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals
sollicitatietoelagen, premies bij
indiensttreding voor werkgevers,
mobiliteitstoelagen, dag- of
opleidingsvergoedingen (waaronder
toelagen voor verzorgers of
bedrijfsverzorgingsdiensten), die alle
beperkt zijn tot de duur van de door het
nodige bewijsmateriaal gestaafde
activiteiten op het gebied van het actief
zoeken naar werk, een leven lang leren of
opleiding;

(b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals
sollicitatietoelagen, premies bij
indiensttreding voor werkgevers,
mobiliteitstoelagen, dag- of
opleidingsvergoedingen (waaronder
toelagen voor verzorgers), die alle beperkt
zijn tot de duur van de door het nodige
bewijsmateriaal gestaafde activiteiten op
het gebied van het actief zoeken naar werk,
een leven lang leren of opleiding;

Or. de

Amendement 208
Milan Cabrnoch
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals
sollicitatietoelagen, premies bij
indiensttreding voor werkgevers,
AM\908775NL.doc

(b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals
premies bij indiensttreding voor
werkgevers, mobiliteitstoelagen, dag- of
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mobiliteitstoelagen, dag- of
opleidingsvergoedingen (waaronder
toelagen voor verzorgers of
bedrijfsverzorgingsdiensten), die alle
beperkt zijn tot de duur van de door het
nodige bewijsmateriaal gestaafde
activiteiten op het gebied van het actief
zoeken naar werk, een leven lang leren of
opleiding;

opleidingsvergoedingen (waaronder
toelagen voor verzorgers of
bedrijfsverzorgingsdiensten), die alle
beperkt zijn tot de duur van de door het
nodige bewijsmateriaal gestaafde
activiteiten op het gebied van het actief
zoeken naar werk, een leven lang leren of
opleiding;

Or. en

Amendement 209
Vilija Blinkevičiūtė
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals
sollicitatietoelagen, premies bij
indiensttreding voor werkgevers,
mobiliteitstoelagen, dag- of
opleidingsvergoedingen (waaronder
toelagen voor verzorgers of
bedrijfsverzorgingsdiensten), die alle
beperkt zijn tot de duur van de door het
nodige bewijsmateriaal gestaafde
activiteiten op het gebied van het actief
zoeken naar werk, een leven lang leren of
opleiding;

b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals
sollicitatietoelagen, premies bij
indiensttreding voor werkgevers,
mobiliteitstoelagen, dag- of
opleidingsvergoedingen, toelagen voor het
dekken van de kosten van de zorg voor
familieleden en toelagen voor
bedrijfsverzorgingsdiensten, die alle
beperkt zijn tot de duur van de door het
nodige bewijsmateriaal gestaafde
activiteiten op het gebied van het actief
zoeken naar werk, een leven lang leren of
opleiding;
Or. lt

Amendement 210
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) maatregelen om met name benadeelde of
oudere werknemers te stimuleren om op de
arbeidsmarkt te blijven of op deze terug te
keren.

c) maatregelen om met name benadeelde of
oudere werknemers te stimuleren .

Or. pt

Amendement 211
Milan Cabrnoch
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) maatregelen om met name benadeelde
of oudere werknemers te stimuleren om op
de arbeidsmarkt te blijven of op deze terug
te keren.

(c) maatregelen om met name benadeelde
of oudere werknemers te stimuleren om op
de arbeidsmarkt terug te keren.

Or. en

Amendement 212
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) maatregelen om met name benadeelde
of oudere werknemers te stimuleren om op
de arbeidsmarkt te blijven of op deze terug
te keren.

(c) maatregelen om met name benadeelde
oudere werknemers te stimuleren om op de
arbeidsmarkt te blijven of op deze terug te
keren.
Or. it

Amendement 213
Marije Cornelissen
AM\908775NL.doc
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) maatregelen om met name benadeelde
of oudere werknemers te stimuleren om op
de arbeidsmarkt te blijven of op deze terug
te keren.

(c) maatregelen om met name benadeelde
of oudere werknemers te stimuleren om op
de arbeidsmarkt te blijven of op deze terug
te keren, waaronder maatregelen ter
verbetering van de werkomstandigheden
of aanpassing van de werkplek van de
betrokken werknemers.
Or. en

Amendement 214
Vilija Blinkevičiūtė
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De kosten van de maatregelen onder b),
mogen niet meer bedragen dan 50% van
de totale kosten van het gecoördineerde
pakket van de in dit lid vermelde
individuele dienstverlening.

Schrappen

Or. lt

Amendement 215
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De kosten van investeringen in fysieke
bedrijfsmiddelen voor het uitoefenen van
een zelfstandige activiteit en het opzetten
van een eigen bedrijf of voor het afstappen

De kosten van investeringen in fysieke
bedrijfsmiddelen voor het uitoefenen van
een zelfstandige activiteit en het opzetten
van een eigen bedrijf of voor het afstappen
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van of een aanpassing van de activiteit
mogen niet meer bedragen dan
35 000 euro.

van of een aanpassing van de activiteit
mogen niet meer bedragen dan
25.000 euro.
Or. en

Amendement 216
Pervenche Berès
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De kosten van investeringen in fysieke
bedrijfsmiddelen voor het uitoefenen van
een zelfstandige activiteit en het opzetten
van een eigen bedrijf of voor het afstappen
van of een aanpassing van de activiteit
mogen niet meer bedragen dan
35 000 euro.

De kosten van investeringen in fysieke
bedrijfsmiddelen voor het uitoefenen van
een zelfstandige activiteit en het opzetten
of overnemen van een eigen bedrijf of voor
het afstappen van of een aanpassing van de
activiteit mogen niet meer bedragen dan
35.000 euro.
Or. fr

Amendement 217
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Bij de opstelling van het
gecoördineerde pakket van individuele
dienstverlening wordt rekening gehouden
met de achterliggende oorzaken van de
ontslagen en vooruitgelopen op de
toekomstperspectieven van de
arbeidsmarkt en de dan benodigde
vaardigheden. het gecoördineerde pakket
dient ten volle verenigbaar te zijn met de
overgang naar een klimaatvriendelijke,
klimaatbestendige, grondstofefficiënte en
ecologisch duurzame economie.
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Or. en

Amendement 218
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) speciale, in lid 1, onder b), vermelde
tijdelijke maatregelen die niet afhankelijk
zijn van de actieve deelname van de
werknemers voor wie steun wordt
aangevraagd aan activiteiten op het gebied
van het zoeken naar werk of opleiding;

(a) speciale, in lid 1, onder b), vermelde
tijdelijke maatregelen die niet afhankelijk
zijn van de actieve deelname van de
werknemers voor wie steun wordt
aangevraagd aan activiteiten op het gebied
van het zoeken naar werk of opleiding,
maatregelen die te beschouwen zijn als
vervanging van werkloosheidsuitkeringen
te beschouwen zijn;
Or. en

Amendement 219
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) maatregelen waarvoor ondernemingen
krachtens de nationale wetgeving of
collectieve arbeidsovereenkomsten
verantwoordelijk zijn.

(b) maatregelen waarvoor ondernemingen
of lidstaten krachtens de nationale of
Europese wetgeving of collectieve
arbeidsovereenkomsten verantwoordelijk
zijn of die in de plaats zouden komen van
die verantwoordelijkheden.
Or. en

Amendement 220
Edit Bauer
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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 een
maximum van 5% van de aangevraagde
steunbedragen beschikbaar worden gesteld
voor de activiteiten op het vlak van
voorbereiding, beheer, voorlichting,
samenwerking met de verantwoordelijke
sociale partners (ondernemingsraad) van
de werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd, en publiciteit en controle en
rapportage.
Or. en

Amendement 221
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaat dient een volledige aanvraag
in bij de Commissie binnen een periode
van 12 weken vanaf de datum waarop
wordt voldaan aan de in artikel 4, lid 1 of
2, of, indien van toepassing, vóór de
overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de
Commissie vastgestelde uiterste termijn.
In uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde omstandigheden kan aan de
aanvraag binnen zes maanden na de datum
van aanvraag door de aanvragende lidstaat
aanvullende informatie worden
toegevoegd, waarna de Commissie de
aanvraag aan de hand van de beschikbare
informatie beoordeelt. De Commissie rondt
haar beoordeling van de aanvraag binnen
twaalf weken na ontvangst van een
volledige aanvraag af of, als dit eerder is,
(in het geval van een onvolledige

1. De lidstaat dient een volledige aanvraag
in bij de Commissie binnen een periode
van 12 weken vanaf de datum waarop
wordt voldaan aan de in artikel 4, lid 1 of
2. In uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde omstandigheden kan aan de
aanvraag binnen drie maanden na de datum
van aanvraag door de aanvragende lidstaat
aanvullende informatie worden
toegevoegd, waarna de Commissie de
aanvraag aan de hand van de beschikbare
informatie beoordeelt. De Commissie rondt
haar beoordeling van de aanvraag binnen
twaalf weken na ontvangst van een
volledige aanvraag af of, als dit eerder is,
(in het geval van een onvolledige
aanvraag) binnen vier maanden na de
datum van de oorspronkelijke aanvraag.
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aanvraag) binnen zes maanden na de datum
van de oorspronkelijke aanvraag.
Or. en

Amendement 222
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaat dient een volledige aanvraag
in bij de Commissie binnen een periode
van 12 weken vanaf de datum waarop
wordt voldaan aan de in artikel 4, lid 1 of
2, of, indien van toepassing, vóór de
overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de
Commissie vastgestelde uiterste termijn. In
uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde omstandigheden kan aan de
aanvraag binnen zes maanden na de datum
van aanvraag door de aanvragende lidstaat
aanvullende informatie worden
toegevoegd, waarna de Commissie de
aanvraag aan de hand van de beschikbare
informatie beoordeelt. De Commissie rondt
haar beoordeling van de aanvraag binnen
twaalf weken na ontvangst van een
volledige aanvraag af of, als dit eerder is,
(in het geval van een onvolledige
aanvraag) binnen zes maanden na de
datum van de oorspronkelijke aanvraag.

1. De lidstaat dient een volledige aanvraag
in bij de Commissie binnen een periode
van 12 weken vanaf de datum waarop
wordt voldaan aan de in artikel 4, lid 1 of
2, of, indien van toepassing, vóór de
overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de
Commissie vastgestelde uiterste termijn. In
uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde omstandigheden kan aan de
aanvraag binnen twaalf weken na de datum
van aanvraag door de aanvragende lidstaat
aanvullende informatie worden
toegevoegd, waarna de Commissie de
aanvraag aan de hand van de beschikbare
informatie beoordeelt. De Commissie rondt
haar beoordeling van de aanvraag binnen
acht weken na ontvangst van een volledige
aanvraag af of, als dit eerder is, (in het
geval van een onvolledige aanvraag)
binnen achttien weken na de datum van de
oorspronkelijke aanvraag.
Or. fr

Amendement 223
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaat dient een volledige aanvraag
in bij de Commissie binnen een periode
van 12 weken vanaf de datum waarop
wordt voldaan aan de in artikel 4, lid 1 of
2, of, indien van toepassing, vóór de
overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de
Commissie vastgestelde uiterste termijn.
In uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde omstandigheden kan aan de
aanvraag binnen zes maanden na de datum
van aanvraag door de aanvragende lidstaat
aanvullende informatie worden
toegevoegd, waarna de Commissie de
aanvraag aan de hand van de beschikbare
informatie beoordeelt. De Commissie rondt
haar beoordeling van de aanvraag binnen
twaalf weken na ontvangst van een
volledige aanvraag af of, als dit eerder is,
(in het geval van een onvolledige
aanvraag) binnen zes maanden na de datum
van de oorspronkelijke aanvraag.

1. De lidstaat dient een volledige aanvraag
in bij de Commissie binnen een periode
van 6 weken vanaf de datum waarop wordt
voldaan aan de in artikel 4, lid 1 of 2. In
uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde omstandigheden kan aan de
aanvraag binnen zes maanden na de datum
van aanvraag door de aanvragende lidstaat
aanvullende informatie worden
toegevoegd, waarna de Commissie de
aanvraag aan de hand van de beschikbare
informatie beoordeelt. De Commissie rondt
haar beoordeling van de aanvraag binnen
twaalf weken na ontvangst van een
volledige aanvraag af of, als dit eerder is,
(in het geval van een onvolledige
aanvraag) binnen zes maanden na de datum
van de oorspronkelijke aanvraag.

Or. en

Amendement 224
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaat dient een volledige aanvraag
in bij de Commissie binnen een periode
van 12 weken vanaf de datum waarop
wordt voldaan aan de in artikel 4, lid 1 of
2, of, indien van toepassing, vóór de
overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de
Commissie vastgestelde uiterste termijn.
In uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde omstandigheden kan aan de
aanvraag binnen zes maanden na de datum
van aanvraag door de aanvragende lidstaat

1. De lidstaat dient een volledige aanvraag
in bij de Commissie binnen een periode
van 12 weken vanaf de datum waarop
wordt voldaan aan de in artikel 4, lid 1 of
2. In uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde omstandigheden kan aan de
aanvraag binnen zes maanden na de datum
van aanvraag door de aanvragende lidstaat
aanvullende informatie worden
toegevoegd, waarna de Commissie de
aanvraag aan de hand van de beschikbare
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aanvullende informatie worden
toegevoegd, waarna de Commissie de
aanvraag aan de hand van de beschikbare
informatie beoordeelt. De Commissie rondt
haar beoordeling van de aanvraag binnen
twaalf weken na ontvangst van een
volledige aanvraag af of, als dit eerder is,
(in het geval van een onvolledige
aanvraag) binnen zes maanden na de datum
van de oorspronkelijke aanvraag.

informatie beoordeelt. De Commissie rondt
haar beoordeling van de aanvraag binnen
twaalf weken na ontvangst van een
volledige aanvraag af of, als dit eerder is,
(in het geval van een onvolledige
aanvraag) binnen zes maanden na de datum
van de oorspronkelijke aanvraag.

Or. pt

Amendement 225
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaat dient een volledige aanvraag
in bij de Commissie binnen een periode
van 12 weken vanaf de datum waarop
wordt voldaan aan de in artikel 4, lid 1 of
2, of, indien van toepassing, vóór de
overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de
Commissie vastgestelde uiterste termijn. In
uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde omstandigheden kan aan de
aanvraag binnen zes maanden na de datum
van aanvraag door de aanvragende lidstaat
aanvullende informatie worden
toegevoegd, waarna de Commissie de
aanvraag aan de hand van de beschikbare
informatie beoordeelt. De Commissie rondt
haar beoordeling van de aanvraag binnen
twaalf weken na ontvangst van een
volledige aanvraag af of, als dit eerder is,
(in het geval van een onvolledige
aanvraag) binnen zes maanden na de datum
van de oorspronkelijke aanvraag.

1. Met inschakeling van de sociale
partners vanaf aanvang procedure dient
de lidstaat een volledige aanvraag in bij de
Commissie, binnen een periode van
12 weken vanaf de datum waarop wordt
voldaan aan de in artikel 4, lid 1 of 2, of,
indien van toepassing, vóór de
overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de
Commissie vastgestelde uiterste termijn. In
uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde omstandigheden kan aan de
aanvraag binnen zes maanden na de datum
van aanvraag door de aanvragende lidstaat
aanvullende informatie worden
toegevoegd, waarna de Commissie de
aanvraag aan de hand van de beschikbare
informatie beoordeelt. De Commissie rondt
haar beoordeling van de aanvraag binnen
twaalf weken na ontvangst van een
volledige aanvraag af of, als dit eerder is,
(in het geval van een onvolledige
aanvraag) binnen zes maanden na de datum
van de oorspronkelijke aanvraag.
Or. it
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Amendement 226
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) een beredeneerde analyse van het
verband tussen de gedwongen ontslagen
en de grote structurele veranderingen in
de wereldhandelspatronen of de door een
onverwachte crisis veroorzaakte ernstige
ontwrichting van de lokale, regionale of
nationale economie of de nieuwe
marktsituatie in de landbouwsector in de
lidstaat, die het gevolg is van een
handelsovereenkomst die door de
Europese Unie is geparafeerd
overeenkomstig artikel XXIV van de
GATT of van een multilaterale
overeenkomst, geparafeerd in het kader
van de Wereldhandelsorganisatie
overeenkomstig artikel 2, onder c). Deze
analyse is gebaseerd op statistische en
andere informatie op het meest geschikte
niveau om aan te tonen dat de in artikel 4
bepaalde criteria voor steunverlening
vervuld zijn;

(a) een beredeneerde analyse van de
ontslagen. Deze analyse is gebaseerd op
statistische en andere informatie op het
meest geschikte niveau om aan te tonen dat
de in artikel 4 bepaalde criteria voor
steunverlening vervuld zijn. wanneer de
onderneming haar activiteiten voortzet na
ontslagen, dient zij een gedetailleerde
verklaring af te leggen over de wettelijke
sociale verplichtingen waaraan zij
krachtens de nationale of Europese
wetgeving of collectieve
arbeidsovereenkomsten onderworpen is
en de maatregelen die zij genomen heeft
om steun te bieden aan de ontslagen
werknemers.

Or. en

Amendement 227
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) een beredeneerde analyse van het
verband tussen de gedwongen ontslagen en
de grote structurele veranderingen in de
wereldhandelspatronen of de door een

a) een beredeneerde analyse van het
verband tussen de gedwongen ontslagen en
de grote structurele veranderingen in de
wereldhandelspatronen of de door een
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onverwachte crisis veroorzaakte ernstige
ontwrichting van de lokale, regionale of
nationale economie of de nieuwe
marktsituatie in de landbouwsector in de
lidstaat, die het gevolg is van een
handelsovereenkomst die door de
Europese Unie is geparafeerd
overeenkomstig artikel XXIV van de
GATT of van een multilaterale
overeenkomst, geparafeerd in het kader
van de Wereldhandelsorganisatie
overeenkomstig artikel 2, onder c). Deze
analyse is gebaseerd op statistische en
andere informatie op het meest geschikte
niveau om aan te tonen dat de in artikel 4
bepaalde criteria voor steunverlening
vervuld zijn;

economische crisis veroorzaakte ernstige
ontwrichting van de lokale, regionale of
nationale economie. Deze analyse is
gebaseerd op statistische en andere
informatie op het meest geschikte niveau
om aan te tonen dat de in artikel 4 bepaalde
criteria voor steunverlening vervuld zijn;

Or. pt

Amendement 228
Philippe Boulland
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) een beredeneerde analyse van het
verband tussen de gedwongen ontslagen en
de grote structurele veranderingen in de
wereldhandelspatronen of de door een
onverwachte crisis veroorzaakte ernstige
ontwrichting van de lokale, regionale of
nationale economie of de nieuwe
marktsituatie in de landbouwsector in de
lidstaat, die het gevolg is van een
handelsovereenkomst die door de
Europese Unie is geparafeerd
overeenkomstig artikel XXIV van de
GATT of van een multilaterale
overeenkomst, geparafeerd in het kader
van de Wereldhandelsorganisatie
overeenkomstig artikel 2, onder c). Deze
analyse is gebaseerd op statistische en
andere informatie op het meest geschikte

(a) een beredeneerde analyse van het
verband tussen de gedwongen ontslagen en
de grote structurele veranderingen in de
wereldhandelspatronen of de door een
onverwachte crisis veroorzaakte ernstige
ontwrichting van de lokale, regionale of
nationale economie. Deze analyse is
gebaseerd op statistische en andere
informatie op het meest geschikte niveau
om aan te tonen dat de in artikel 4 bepaalde
criteria voor steunverlening vervuld zijn;
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niveau om aan te tonen dat de in artikel 4
bepaalde criteria voor steunverlening
vervuld zijn;
Or. fr

Amendement 229
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) een beredeneerde analyse van het
verband tussen de gedwongen ontslagen en
de grote structurele veranderingen in de
wereldhandelspatronen of de door een
onverwachte crisis veroorzaakte ernstige
ontwrichting van de lokale, regionale of
nationale economie of de nieuwe
marktsituatie in de landbouwsector in de
lidstaat, die het gevolg is van een
handelsovereenkomst die door de
Europese Unie is geparafeerd
overeenkomstig artikel XXIV van de
GATT of van een multilaterale
overeenkomst, geparafeerd in het kader
van de Wereldhandelsorganisatie
overeenkomstig artikel 2, onder c). Deze
analyse is gebaseerd op statistische en
andere informatie op het meest geschikte
niveau om aan te tonen dat de in artikel 4
bepaalde criteria voor steunverlening
vervuld zijn;

(a) een beredeneerde analyse van het
verband tussen de gedwongen ontslagen en
de grote structurele veranderingen in de
wereldhandelspatronen of de door een
onverwachte crisis veroorzaakte ernstige
ontwrichting van de lokale, regionale of
nationale economie of de nieuwe
marktsituatie in de sector als gevolg van
een multilaterale handelsovereenkomst in
het kader van de Wereldhandelsorganisatie.
Deze analyse is gebaseerd op statistische
en andere informatie op het meest
geschikte niveau om aan te tonen dat de in
artikel 4 bepaalde criteria voor
steunverlening vervuld zijn;

Or. fr

Amendement 230
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(a bis) Uitvoerige informatie omtrent de
vervulling van de in artikel 7 lid (1 bis
nieuw) genoemde voorwaarden
Or. en

Amendement 231
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(b bis) een algemeen profiel van de
vaardigheden en een eerste inschatting
van de globale behoeften aan scholing en
onderwijs onder de werkenden
Or. it

Amendement 232
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) indien van toepassing, gegevens van de
ondernemingen, leveranciers of
downstreamproducenten en sectoren waar
de ontslagen vallen, en categorieën
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd;

(c) indien van toepassing, gegevens van de
ondernemingen, leveranciers of
downstreamproducenten en sectoren waar
de ontslagen vallen, en categorieën
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd, gesplitst naar geslacht en
leeftijdscategorie;
Or. en
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Amendement 233
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) de procedures aan de hand waarvan de
sociale partners of andere belanghebbende
organisaties zijn geraadpleegd, voor zover
van toepassing;

(g) de procedures aan de hand waarvan de
werkenden of hun vertegenwoordigers, de
sociale partners, lokale of regionale
overheden of andere belanghebbende
organisaties zijn geraadpleegd, voor zover
van toepassing;
Or. it

Amendement 234
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter h
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h) een verklaring dat de aangevraagde
EFG-steun in overeenstemming is met de
procedurele en materiële voorschriften van
de Unie inzake staatssteun, alsook een
verklaring dat de individuele
dienstverlening niet in de plaats komt van
maatregelen waarvoor ondernemingen
krachtens de nationale wetgeving of
collectieve arbeidsovereenkomsten
verantwoordelijk zijn;

(h) een verklaring dat de aangevraagde
EFAD-steun in overeenstemming is met de
procedurele en materiële voorschriften van
de Unie inzake staatssteun, alsook een
verklaring van de redenen waarom de
individuele dienstverlening niet in de plaats
komt van maatregelen waarvoor
ondernemingen of lidstaten krachtens
nationale of Europese wetgeving of
collectieve arbeidsovereenkomsten
verantwoordelijk zijn;
Or. en

Amendement 235
Pervenche Berès
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter i
AM\908775NL.doc

101/131

PE492.873v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst
(i) de bronnen van nationale
medefinanciering;

Amendement
(i) de bronnen van nationale
medefinanciering of van eventuele
voorfinanciering;
Or. fr

Amendement 236
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter j
Door de Commissie voorgestelde tekst
j) indien van toepassing, eventuele
verdere voorschriften die zijn neergelegd
in de gedelegeerde handeling
overeenkomstig artikel 4, lid 3.

Amendement
Schrappen

Or. pt

Amendement 237
Philippe Boulland
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter j
Door de Commissie voorgestelde tekst
(j) indien van toepassing, eventuele
verdere voorschriften die zijn neergelegd
in de gedelegeerde handeling
overeenkomstig artikel 4, lid 3.

Amendement
Schrappen

Or. fr

Amendement 238
Vilija Blinkevičiūtė
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis. Voor een efficiëntere werking van
het EFG moeten de sociale partners van
aanvang af bij de procedure voor de
indiening van aanvragen voor financiële
steun uit het Fonds worden betrokken.
Or. lt

Amendement 239
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Overeenkomstig hun respectieve
verantwoordelijkheden dragen de
Commissie en de aanvragende lidstaat zorg
voor de coördinatie van de steun uit de
fondsen van de Unie.

3. Overeenkomstig hun respectieve
verantwoordelijkheden dragen de
Commissie en de aanvragende lidstaat zorg
voor de coördinatie van de steun uit de
fondsen van de Unie. De Commissie en de
aanvragende lidstaat zullen degenen die
bij de aanvraag betrokken zijn gedurende
de gehele aanvraagprocedure op de
hoogte houden van de lopende
beoordeling van de aanvraag.
Or. en

Amendement 240
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. De aanvragende lidstaat ziet erop
toe dat ESF-programma’s en financiering
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beschikbaar zijn om de continuïteit van de
EFG-maatregelen te verzekeren.
Or. en

Amendement 241
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Op initiatief van de Commissie kan, tot
een maximum van 0,5% van het jaarlijks
maximumbedrag voor het EFG, het EFG
gebruikt worden voor het financieren van
de voorbereiding, het toezicht, de
verzameling van gegevens en het creëren
van een kennisbasis die relevant is voor de
tenuitvoerlegging van het EFG. Het mag
tevens worden gebruikt ter financiering van
administratieve en technische bijstand,
informatie- en communicatieactiviteiten
alsook boekhoudkundige controle en
evaluatiewerkzaamheden die nodig zijn
voor de tenuitvoerlegging van deze
verordening.

1. Op initiatief van de Commissie kan, tot
een maximum van 0,5% van het jaarlijks
maximumbedrag voor het EFAD, het
EFAD gebruikt worden voor het
financieren van de voorbereiding, het
toezicht, de verzameling van gegevens en
het creëren van een kennisbasis die
relevant is voor de tenuitvoerlegging van
het EFAD, alsmede de verspreiding van
beste praktijken onder de lidstaten. Het
mag tevens worden gebruikt ter
financiering van administratieve en
technische bijstand, informatie- en
communicatieactiviteiten alsook
boekhoudkundige controle en
evaluatiewerkzaamheden die nodig zijn
voor de tenuitvoerlegging van deze
verordening.
Or. en

Amendement 242
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst
4. De technische bijstand van de
Commissie omvat het verstrekken van
PE492.873v01-00
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informatie en richtsnoeren aan de lidstaten
voor het gebruik van, het toezicht op en de
evaluatie van het EFG. De Commissie kan
ook aan de Europese en nationale sociale
partners informatie verstrekken over het
gebruik van het EFG.

informatie en richtsnoeren aan de lidstaten
voor het gebruik van, het toezicht op en de
evaluatie van het EFAD. De Commissie
verstrekt ook aan de Europese en nationale
sociale partners gedetailleerde informatie
over het gebruik van het EFAD.
Or. en

Amendement 243
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De technische bijstand van de
Commissie omvat het verstrekken van
informatie en richtsnoeren aan de lidstaten
voor het gebruik van, het toezicht op en de
evaluatie van het EFG. De Commissie kan
ook aan de Europese en nationale sociale
partners informatie verstrekken over het
gebruik van het EFG.

4. De technische bijstand van de
Commissie omvat het verstrekken van
informatie en richtsnoeren aan de lidstaten
voor het gebruik van, het toezicht op en de
evaluatie van het EFG. De Commissie
verstrekt ook aan de Europese en nationale
sociale partners informatie over het gebruik
van het EFG.
Or. pt

Amendement 244
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De technische bijstand van de
Commissie omvat het verstrekken van
informatie en richtsnoeren aan de lidstaten
voor het gebruik van, het toezicht op en de
evaluatie van het EFG. De Commissie kan
ook aan de Europese en nationale sociale
partners informatie verstrekken over het
gebruik van het EFG.

4. De technische bijstand van de
Commissie omvat het verstrekken van
informatie en richtsnoeren aan de lidstaten
voor het gebruik van, het toezicht op en de
evaluatie van het EFG. De Commissie
verstrekt daarnaast ook aan de Europese
en nationale sociale partners en lokale en
regionale instanties informatie en
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duidelijke richtsnoeren over het gebruik
van het EFG.
Or. it

Amendement 245
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst
Informatie, communicatie en publiciteit

Amendement
Informatie en communicatie
Or. en

Amendement 246
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De aanvragende lidstaat geeft informatie
over en bekendheid aan de gefinancierde
acties. De informatie is tot de werkenden
voor wie steun wordt aangevraagd, de
lokale en regionale autoriteiten, de sociale
partners, de media en het grote publiek
gericht, benadrukt de rol van de Unie en
maakt de bijdrage van het EFG zichtbaar.

1. De aanvragende lidstaat geeft informatie
over en bekendheid aan de gefinancierde
acties. De informatie is tot de betrokken
werknemers, de lokale en regionale
autoriteiten, de sociale partners, de media
en het grote publiek gericht. De
aanvragende lidstaat deelt beste
praktijken met de verschillende
belanghebbenden.
Or. en

Amendement 247
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst
3. De Commissie voert informatie- en
communicatieactiviteiten betreffende
EFG-gevallen en -resultaten uit.

Amendement
3. De Commissie voert in overleg met de
listaten, de regio’s, de plaatselijke
instanties en vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties informatieen communicatieactiviteiten uit die erop
gericht zijn bekendheid te geven aan het
Fonds onder de burgers en werkenden in
de EU, de werking ervan uit te leggen en
voorbeelden te geven van gevallen die
door het Fonds worden gedekt, en de
verkregen resultaten uit te lichten, en
daarbij de beste praktijken aan te halen
maar ook de zwakke punten te noemen die
in de voorgaande programmeringsperiode
zijn gebleken.
Or. it

Amendement 248
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst
3. De Commissie voert informatie- en
communicatieactiviteiten betreffende
EFG-gevallen en -resultaten uit.

Amendement
3. De Commissie voert informatie- en
communicatieactiviteiten betreffende
EFAD-gevallen en -resultaten uit [A1] aan
de hand van objectieve en onafhankelijke
evaluaties teneinde de effectiviteit van het
EFAD te verbeteren.
Or. en

Amendement 249
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst
4. De uit hoofde van deze verordening
toegewezen middelen dragen ook bij tot de
institutionele communicatie van de
beleidsprioriteiten van de Unie, mits deze
verband houden met de algemene
doelstellingen van deze verordening.

Amendement
Schrappen

Or. it

Amendement 250
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De uit hoofde van deze verordening
toegewezen middelen dragen ook bij tot de
institutionele communicatie van de
beleidsprioriteiten van de Unie, mits deze
verband houden met de algemene
doelstellingen van deze verordening.

4. De middelen die in het kader van deze
verordening voor communicatieacties zijn
toegewezen, moeten ook bekendheid
helpen geven aan de beleidsprioriteiten van
de Europese Unie, waaronder ook de EU
2020-strategie en de kerndoelstellingen
daarvan, voor zover zij verband houden
met de algemene doelstellingen van deze
verordening.
Or. en

Amendement 251
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
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
PE492.873v01-00

NL

Amendement
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artikel 8, lid 3, uitgevoerde beoordeling,
voert de Commissie, aan de hand van met
name het aantal werkenden voor wie de
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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 IIindeling 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.

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. Het bedrag mag niet
hoger zijn dan:

Or. fr

Amendement 252
Marije Cornelissen
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

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. Het bedrag mag niet
hoger zijn dan:

AM\908775NL.doc

109/131

PE492.873v01-00

NL

een lidstaat op het grondgebied waarvan
ten minste één regio volgens de NUTS IIindeling 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.
Or. en

Amendement 253
Edit Bauer
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 IIindeling 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:

Or. en
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Amendement 254
Mara Bizzotto
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 IIindeling 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 60% van de totale geraamde
kosten zoals bedoeld in artikel 8, lid 2,
onder e), of 75% van deze kosten in het
geval van aanvragen, ingediend door een
lidstaat op het grondgebied waarvan ten
minste één regio volgens de NUTS IIindeling als "minder ontwikkelde regio"
geldt in de zin van de structuurfondsen. Bij
haar beoordeling van dergelijke gevallen
beslist de Commissie of de
medefinanciering ten belope van 75%
gerechtvaardigd is.

Or. it

Amendement 255
Vilija Blinkevičiūtė
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. Op basis van de overeenkomstig
AM\908775NL.doc
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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 IIindeling 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.

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 75% van deze kosten in het
geval aanvragen, ingediend door een
lidstaat op het grondgebied waarvan ten
minste één regio volgens de NUTS IIindeling 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 75% gerechtvaardigd is.
Or. lt

Amendement 256
Inês Cristina Zuber
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,

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,
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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 IIindeling 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.

onder e), of 95% van deze kosten in het
geval aanvragen, ingediend door een
lidstaat op het grondgebied waarvan ten
minste één regio volgens de NUTS IIindeling voor steun in aanmerking komt in
het kader van de "convergentiedoelstelling"
van de structuurfondsen, en door lidstaten
die een exponentiële stijging van de
werkloosheidspercentages meemaken.

Or. pt

Amendement 257
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(a) 65% van de totale geraamde kosten
zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, onder e).
Or. fr

Amendement 258
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(a) 50% van de totale geraamde kosten
zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, onder e),
of
Or. en

Amendement 259
Edit Bauer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(a) 50% van de totale geraamde kosten
zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, onder e),
of
Or. en

Amendement 260
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(b) 75% 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
behoort tot de categorie "minder
ontwikkelde regio", als bedoeld in
Verordening (EU) nr. XX/XXXX; of
Or. fr

Amendement 261
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(b) 60% 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
behoort tot de categorie "minder
ontwikkelde regio", als bedoeld in
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Verordening (EU) nr. XX/XXXX; of
Or. en

Amendement 262
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(b) 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
behoort tot de categorie "minder
ontwikkelde regio", als bedoeld in
Verordening (EU) nr. XX/XXXX; of
Or. en

Amendement 263
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter c (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(c) 85% van deze kosten in het geval van
aanvragen ingediend door een lidstaat die
financiële steun ontvangt op grond van
een van de voorwaarden bedoeld in artikel
77 van Verordening (EG) nr. 1083/2006
of uit de Europese faciliteit voor
financiële stabiliteit.
Or. en

Amendement 264
Frédéric Daerden
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter c (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(c) 80% van deze kosten in het geval van
aanvragen ingediend door een lidstaat die
financiële steun ontvangt op grond van
een van de voorwaarden bedoeld in artikel
77 van Verordening (EG) nr. 1083/2006
of uit de Europese faciliteit voor
financiële stabiliteit.
Or. fr

Amendement 265
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter c (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(c) 75% van deze kosten in het geval van
aanvragen ingediend door een lidstaat die
financiële steun ontvangt op grond van
een van de voorwaarden bedoeld in artikel
77 van Verordening (EG) nr. 1083/2006
of uit de Europese faciliteit voor
financiële stabiliteit.
Or. en

Amendement 266
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter d (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(d) 35% van deze kosten in het geval van
aanvragen ingediend door een lidstaat op
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het grondgebied waarvan ten minste één
regio volgens de NUTS II-indeling
behoort tot de categorie "minder
ontwikkelde regio", als bedoeld in
Verordening (EU) nr. XX/XXXX en waar
het werkloosheidspercentage volgens de
meest recente cijfers van Eurostat ten
minste 3% lager is dan het EUgemiddelde .
Or. en

Amendement 267
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Als de Commissie op grond van de in
artikel 8, lid 3, uitgevoerde beoordeling
van mening is dat niet aan de voorwaarden
voor een financiële bijdrage wordt voldaan,
stelt zij de aanvragende lidstaat daarvan zo
spoedig mogelijk in kennis.

3. Als de Commissie op grond van de in
artikel 8, lid 3, uitgevoerde beoordeling
van mening is dat niet aan de voorwaarden
voor een financiële bijdrage wordt voldaan,
stelt zij de aanvragende lidstaat binnen 10
dagen daarvan in kennis.
Or. pt

Amendement 268
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 13 bis
National co-funding
De bij de aanvraag betrokken
ondernemingen en / of sectoren dragen
ten minste 50% in de totale nationale
medefinanciering bij. De aanvragende
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lidstaat beoordeelt aan de hand van de
financiële positie van de bij de aanvraag
betrokken onderneming of sector of er
reden is het medefinancieringspercentage
voor die onderneming of sector te
verlagen.
Or. en

Amendement 269
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitgaven komen in aanmerking voor een
financiële bijdrage uit het EFG vanaf de in
artikel 8 lid 2, onder h), genoemde data
waarop de betrokken lidstaat aanvangt met
individuele dienstverlening aan de
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd of betalingsverplichtingen
aangaat voor de administratieve uitgaven
voor de implementatie van het EFG
overeenkomstig artikel 7, respectievelijk
leden 1 en 3. In het geval van
landbouwers komen de uitgaven in
aanmerking voor een bijdrage vanaf de in
de overeenkomstig artikel 4, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling
bepaalde datum.

Uitgaven komen in aanmerking voor een
financiële bijdrage uit het EFG vanaf de in
artikel 8 lid 2, onder h), genoemde data
waarop de betrokken lidstaat aanvangt met
individuele dienstverlening aan de
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd of betalingsverplichtingen
aangaat voor de administratieve uitgaven
voor de implementatie van het EFG
overeenkomstig artikel 7, respectievelijk
leden 1 en 3.

Or. pt

Amendement 270
Philippe Boulland
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitgaven komen in aanmerking voor een
financiële bijdrage uit het EFG vanaf de in
artikel 8 lid 2, onder h), genoemde data
waarop de betrokken lidstaat aanvangt met
individuele dienstverlening aan de
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd of betalingsverplichtingen
aangaat voor de administratieve uitgaven
voor de implementatie van het EFG
overeenkomstig artikel 7, respectievelijk
leden 1 en 3. In het geval van
landbouwers komen de uitgaven in
aanmerking voor een bijdrage vanaf de in
de overeenkomstig artikel 4, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling
bepaalde datum.

Uitgaven komen in aanmerking voor een
financiële bijdrage uit het EFG vanaf de in
artikel 8 lid 2, onder h), genoemde data
waarop de betrokken lidstaat aanvangt met
individuele dienstverlening aan de
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd of betalingsverplichtingen
aangaat voor de administratieve uitgaven
voor de implementatie van het EFG
overeenkomstig artikel 7, respectievelijk
leden 1 en 3.

Or. fr

Amendement 271
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitgaven komen in aanmerking voor een
financiële bijdrage uit het EFG vanaf de in
artikel 8 lid 2, onder h), genoemde data
waarop de betrokken lidstaat aanvangt met
individuele dienstverlening aan de
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd of betalingsverplichtingen
aangaat voor de administratieve uitgaven
voor de implementatie van het EFG
overeenkomstig artikel 7, respectievelijk
leden 1 en 3. In het geval van
landbouwers komen de uitgaven in
aanmerking voor een bijdrage vanaf de in
de overeenkomstig artikel 4, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling
bepaalde datum.

Uitgaven komen in aanmerking voor een
financiële bijdrage uit het EFG vanaf de in
artikel 8 lid 2, onder h), genoemde data
waarop de betrokken lidstaat aanvangt met
individuele dienstverlening aan de
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd of betalingsverplichtingen
aangaat voor de administratieve uitgaven
voor de implementatie van het EFG
overeenkomstig artikel 7, respectievelijk
leden 1 en 3.
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Or. en

Amendement 272
Frédéric Daerden
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitgaven komen in aanmerking voor een
financiële bijdrage uit het EFG vanaf de in
artikel 8 lid 2, onder h), genoemde data
waarop de betrokken lidstaat aanvangt met
individuele dienstverlening aan de
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd of betalingsverplichtingen
aangaat voor de administratieve uitgaven
voor de implementatie van het EFG
overeenkomstig artikel 7, respectievelijk
leden 1 en 3. In het geval van landbouwers
komen de uitgaven in aanmerking voor een
bijdrage vanaf de in de overeenkomstig
artikel 4, lid 3, vastgestelde gedelegeerde
handeling bepaalde datum.

Uitgaven komen in aanmerking voor een
financiële bijdrage uit het EFG vanaf de in
artikel 8, lid 2, onder h), genoemde data
waarop de betrokken lidstaat aanvangt met
individuele dienstverlening aan de
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd of betalingsverplichtingen
aangaat voor de administratieve uitgaven
voor de implementatie van het EFG
overeenkomstig artikel 7, respectievelijk
leden 1 en 3. In het geval van intensieve
sectorale steun komen de uitgaven in
aanmerking voor een bijdrage vanaf de in
de overeenkomstig artikel 4, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling
bepaalde datum.
Or. fr

Amendement 273
Vilija Blinkevičiūtė
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitgaven komen in aanmerking voor een
financiële bijdrage uit het EFG vanaf de in
artikel 8 lid 2, onder h), genoemde data
waarop de betrokken lidstaat aanvangt met
individuele dienstverlening aan de
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd of betalingsverplichtingen

Uitgaven komen in aanmerking voor een
financiële bijdrage uit het EFG vanaf de in
artikel 8, lid 2, onder f), genoemde data
waarop de betrokken lidstaat aanvangt met
individuele dienstverlening aan de
werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd of betalingsverplichtingen
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aangaat voor de administratieve uitgaven
voor de implementatie van het EFG
overeenkomstig artikel 7, respectievelijk
leden 1 en 3. In het geval van landbouwers
komen de uitgaven in aanmerking voor een
bijdrage vanaf de in de overeenkomstig
artikel 4, lid 3, vastgestelde gedelegeerde
handeling bepaalde datum.

aangaat voor de administratieve uitgaven
voor de implementatie van het EFG
overeenkomstig artikel 7, respectievelijk
leden 1 en 3. In het geval van landbouwers
komen de uitgaven in aanmerking voor een
bijdrage vanaf de in de overeenkomstig
artikel 4, lid 3, vastgestelde gedelegeerde
handeling bepaalde datum.
Or. lt

Amendement 274
Mara Bizzotto
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
tussentijdse en definitieve betalingen. De
voorfinanciering wordt vereffend wanneer
de financiële bijdrage overeenkomstig
artikel 18, lid 3, wordt afgesloten.

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 60% van de financiële bijdrage van
de Unie in principe binnen 15 dagen aan de
lidstaat uit, zo nodig gevolgd door een
welomschreven en duidelijk schema van
tussentijdse en definitieve betalingen. De
voorfinanciering wordt vereffend wanneer
de financiële bijdrage overeenkomstig
artikel 18, lid 3, wordt afgesloten.
Or. it

Amendement 275
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
3. De gedetailleerde
AM\908775NL.doc

Amendement
3. De gedetailleerde
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financieringvoorwaarden, met name het
percentage van de voorfinanciering en de
regelingen inzake tussentijdse en
definitieve betalingen, worden door de
Commissie bepaald in het in artikel 15, lid
4, genoemde besluit betreffende een
financiële bijdrage.

financieringvoorwaarden, met name het
percentage van de voorfinanciering en de
regelingen inzake tussentijdse en
definitieve betalingen, worden door de
Commissie tezamen met de lidstaat
bepaald in het in artikel 15, lid 4,
genoemde besluit betreffende een
financiële bijdrage.
Or. pt

Amendement 276
Mara Bizzotto
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De lidstaat voert de subsidiabele acties
overeenkomstig artikel 6 zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 24 maanden na de
in artikel 8, lid 1, bedoelde datum van de
aanvraag uit.

4. De lidstaat voert de subsidiabele acties
overeenkomstig artikel 6 zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 12 maanden na de
in artikel 8, lid 1, bedoelde datum van de
aanvraag uit.
Or. it

Amendement 277
Pervenche Berès
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. Onder buitengewone
omstandigheden die een snelle financiële
ingreep vereisen voor behoud van
werkgelegenheid, bijvoorbeeld bij een
voorstel tot overname van een failliete
onderneming door de ontslagen
werknemers, kan dit bedrag worden
voorgeschoten/voorgefinancierd door de
lidstaat of door een door de lidstaat
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erkend orgaan dat met dergelijke
financiële ingrepen is belast, omdat de
termijnen gesteld door de rechter die over
de voorgestelde overname beslist, vaak
korter zijn dan de procedures van deze
verordening.
Or. fr

Amendement 278
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Uiterlijk vijftien maanden na de datum
van de aanvraag uit hoofde van artikel 8,
lid 1, of op de in de overeenkomstig artikel
4, lid 3, vastgestelde gedelegeerde
handeling bepaalde datum dient de
lidstaat bij de Commissie een tussentijds
verslag in over de uitvoering van de
financiële bijdrage, waarin ook de
financiering, het tijdschema, het reeds
uitgevoerde soort acties en het na twaalf
maanden na de datum van aanvraag
bereikte percentage personen die zijn
heringetreden of nieuwe activiteiten zijn
begonnen worden vermeld.

1. Uiterlijk achttien maanden na de datum
van de aanvraag uit hoofde van artikel 8,
lid 1, dient de lidstaat bij de Commissie
een tussentijds verslag in over de
uitvoering van de financiële bijdrage,
waarin ook de financiering, het tijdschema,
het reeds uitgevoerde soort acties en het na
vijftien maanden na de datum van aanvraag
bereikte percentage personen die zijn
heringetreden of nieuwe activiteiten zijn
begonnen, worden vermeld.

Or. pt

Amendement 279
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst
b) een beschrijving van door de nationale,
regionale of lokale autoriteiten, fondsen
AM\908775NL.doc

Amendement
b) een beschrijving van door de nationale,
regionale of lokale autoriteiten, fondsen
123/131

PE492.873v01-00

NL

van de Unie, sociale partners en
ondernemingen ondernomen en geplande
acties, met inbegrip van een raming van de
bijdrage die deze leveren aan de terugkeer
van de werkenden op de arbeidmarkt of
aan nieuwe activiteiten;

van de Unie, sociale partners en
ondernemingen ondernomen en geplande
acties, met inbegrip van een raming van de
bijdrage die deze leveren aan de terugkeer
van de werkenden op de arbeidmarkt,
d.w.z. in stabiele banen met rechten, of
aan nieuwe activiteiten;
Or. pt

Amendement 280
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) een beschrijving van door de nationale,
regionale of lokale autoriteiten, fondsen
van de Unie, sociale partners en
ondernemingen ondernomen en geplande
acties, met inbegrip van een raming van de
bijdrage die deze leveren aan de terugkeer
van de werkenden op de arbeidmarkt of
aan nieuwe activiteiten;

(b) een beschrijving van door de nationale,
regionale of lokale autoriteiten, fondsen
van de Unie, sociale partners en
ondernemingen ondernomen en geplande
acties, met inbegrip van een raming van de
bijdrage die deze leveren aan de terugkeer
van de werkenden op de arbeidmarkt of
aan nieuwe activiteiten; de resultaten van
de uit het EFAD gefinancierde
herintegratie-maatregelen worden daarbij
uitdrukkelijk vergeleken met de resultaten
van herintegratiemaatregelen zonder
EFAD-steun.
Or. en

Amendement 281
Thomas Mann
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
2. Uiterlijk zes maanden na afloop van de
in artikel 16, lid 4, bedoelde termijn dient
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Amendement
2. Uiterlijk zes maanden na afloop van de
in artikel 16, lid 4, bedoelde termijn dient
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de lidstaat bij de Commissie een
eindverslag in over de uitvoering van de
financiële bijdrage, met onder andere
informatie over het soort acties en de
belangrijkste resultaten, de kenmerken van
de werknemers voor wie steun wordt
aangevraagd en hun beroepsstatus, alsmede
een verklaring waarin de uitgaven worden
verantwoord en waarin zo mogelijk de
complementariteit van acties met de uit het
ESF gefinancierde acties wordt vermeld.

de lidstaat bij de Commissie een uitvoerig
eindverslag in over de uitvoering van de
financiële bijdrage, met onder andere
informatie over het soort acties en de
belangrijkste resultaten, de kenmerken van
de werknemers voor wie steun wordt
aangevraagd en hun beroepsstatus, alsmede
een verklaring waarin de uitgaven worden
verantwoord en waarin zo mogelijk de
complementariteit van acties met de uit het
ESF gefinancierde acties wordt vermeld.
Or. de

Amendement 282
Inês Cristina Zuber
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

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, het percentage
werkenden dat weer aan het werk is
geholpen opgesplitst per lidstaat, met
inbegrip van de complementariteit met
acties die worden gefinancierd uit andere
fondsen van de Unie, met name het
Europees Sociaal Fonds (ESF), 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
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niet aan de criteria voldeden.

niet aan de criteria voldeden.
Or. pt

Amendement 283
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst
(a) per 30 juni 2018 een tussentijdse
evaluatie van de doeltreffendheid en
duurzaamheid van de behaalde resultaten;

Amendement
(a) per 30 juni 2018 een tussentijdse
evaluatie van de doeltreffendheid en
duurzaamheid van de behaalde resultaten;
Bij deze evaluatie moet ook de mate
worden beoordeeld waarin dit instrument
als snelle interventielijn is geïntegreerd in
het Europees Sociaal Fonds, met name op
het punt van de budgettaire en
beheerstechnische aspecten, met het oog
op meer samenhang en
complementariteit, kortere
besluitvormingsprocedures en
eenvoudiger en meer gestroomlijnde
EFAD-aanvragen, doordat het EFAD kan
terugvallen op de structuren, procedures,
beheers- en controlesystemen van het
ESF en ook op de vereenvoudigde
regelingen van het ESF op het punt van
subsidiabele kosten.
Or. en

Amendement 284
Edit Bauer
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
2. De resultaten van de evaluatie worden
ter informatie toegezonden aan het
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Amendement
2. De resultaten van de evaluatie worden
ter informatie toegezonden aan het
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Europees Parlement, de Raad, het Europees
Economisch en Sociaal Comité, het Comité
van de regio's en de sociale partners.

Europees Parlement, de Raad, het Europees
Economisch en Sociaal Comité, het Comité
van de regio's en de sociale partners.
Indien de evaluatie uitwijst dat het in
artikel 1 genoemde doel niet is bereikt,
wordt de financiële bijdrage voor een
proportioneel deel terugbetaald.
Or. en

Amendement 285
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Bij het vaststellen van een
onregelmatigheid gaan de lidstaten over tot
de nodige financiële correcties. Deze
correcties houden in dat de financiële
bijdrage geheel of gedeeltelijk wordt
ingetrokken. Bedragen die door een
vastgestelde onregelmatigheid verloren zijn
gegaan, worden door de lidstaat
teruggevorderd en aan de Commissie
terugbetaald; indien terugbetaling niet
binnen de daarvoor door de
desbetreffende lidstaat gestelde termijn
plaatsvindt, is achterstandsrente
verschuldigd.

3. Bij het vaststellen van een
onregelmatigheid gaan de lidstaten over tot
de nodige financiële correcties. Deze
correcties houden in dat de financiële
bijdrage geheel of gedeeltelijk wordt
ingetrokken. Bedragen die door een
vastgestelde onregelmatigheid verloren zijn
gegaan, worden door de lidstaat
teruggevorderd en aan de Commissie
terugbetaald.

Or. pt

Amendement 286
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst
4. Als de Commissie na de nodige
AM\908775NL.doc

Amendement
4. Als de Commissie na de nodige
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verificatie vaststelt dat een lidstaat niet
voldoet aan zijn verplichtingen op grond
van artikel 21, lid 1, besluit zij, indien geen
overeenstemming is bereikt en de lidstaat
niet binnen een door de Commissie
bepaalde termijn de nodige correcties heeft
doorgevoerd, en rekening houdend met een
eventuele toelichting van de lidstaat,
binnen drie maanden na afloop van de in
lid 3 genoemde termijn tot de vereiste
financiële correcties over te gaan door de
bijdrage van het EFG aan de
desbetreffende actie geheel of gedeeltelijk
in te trekken. Bedragen die door een
geconstateerde onregelmatigheid verloren
zijn gegaan, worden teruggevorderd;
indien terugbetaling niet door de
aanvragende lidstaat binnen de daarvoor
gestelde termijn plaatsvindt, is
achterstandsrente verschuldigd.

verificatie vaststelt dat een lidstaat niet
voldoet aan zijn verplichtingen op grond
van artikel 21, lid 1, besluit zij, indien geen
overeenstemming is bereikt en de lidstaat
niet binnen een door de Commissie
bepaalde termijn de nodige correcties heeft
doorgevoerd, en rekening houdend met een
eventuele toelichting van de lidstaat,
binnen drie maanden na afloop van de in
lid 3 genoemde termijn tot de vereiste
financiële correcties over te gaan door de
bijdrage van het EFG aan de
desbetreffende actie geheel of gedeeltelijk
in te trekken. Bedragen die door een
geconstateerde onregelmatigheid verloren
zijn gegaan, worden teruggevorderd.

Or. pt

Amendement 287
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 23
Door de Commissie voorgestelde tekst
Artikel 23

Amendement
Schrappen

Financieel beheer van de steun voor de
landbouwers
In afwijking van de artikelen 21 en 22
wordt de steun voor de landbouwers
overeenkomstig Verordening (EG) nr. …
betreffende de financiering en het beheer
van en het toezicht op het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
beheerd en gecontroleerd.
Or. pt
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Amendement 288
Marije Cornelissen
Voorstel voor een verordening
Artikel 23
Door de Commissie voorgestelde tekst
Artikel 23

Amendement
Schrappen

Financieel beheer van de steun voor de
landbouwers
In afwijking van de artikelen 21 en 22
wordt de steun voor de landbouwers
overeenkomstig Verordening (EG) nr. …
betreffende de financiering en het beheer
van en het toezicht op het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
beheerd en gecontroleerd.
Or. en

Amendement 289
Philippe Boulland
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
In afwijking van de artikelen 21 en 22
wordt de steun voor de landbouwers
overeenkomstig Verordening (EG) nr. …
betreffende de financiering en het beheer
van en het toezicht op het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
beheerd en gecontroleerd.

Amendement
Schrappen

Or. fr

Amendement 290
Marije Cornelissen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 24

Schrappen

Uitoefening van de delegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen wordt aan de
Commissie verleend onder de
voorwaarden van dit artikel.
2. De in deze verordening bedoelde
bevoegdheidsdelegaties worden voor
onbepaalde tijd verleend vanaf de datum
van inwerkingtreding van deze
verordening.
3. De in artikel 4 bedoelde
bevoegdheidsdelegaties kunnen te allen
tijde door het Europees Parlement of de
Raad worden ingetrokken.
Het besluit tot intrekking beëindigt de
delegatie van de in dat besluit genoemde
bevoegdheid. Het wordt van kracht op de
dag volgend op de publicatie van dit
besluit in het Publicatieblad van de
Europese Unie of op een in dat besluit
bepaalde latere datum. Het besluit laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde
handeling vaststelt, stelt zij daar
tegelijkertijd het Europees Parlement en
de Raad van in kennis.
5. Een gedelegeerde handeling die is
vastgesteld conform artikel 4, lid 3, treedt
pas in werking indien het Europees
Parlement of de Raad geen bezwaar
maakt binnen twee maanden na de
kennisgeving van die handeling aan het
Europees Parlement en de Raad, of indien
het Europees Parlement en de Raad voor
het verstrijken van deze termijn aan de
Commissie hebben meegedeeld geen
bezwaar te zullen maken. Op initiatief van
het Europees Parlement of de Raad wordt
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deze termijn met twee maanden verlengd.
Or. en

Amendement 291
Inês Cristina Zuber
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Een gedelegeerde handeling die is
vastgesteld conform artikel 4, lid 3, treedt
pas in werking indien het Europees
Parlement of de Raad geen bezwaar
maakt binnen twee maanden na de
kennisgeving van die handeling aan het
Europees Parlement en de Raad, of indien
het Europees Parlement en de Raad voor
het verstrijken van deze termijn aan de
Commissie hebben meegedeeld geen
bezwaar te zullen maken. Op initiatief van
het Europees Parlement of de Raad wordt
deze termijn met twee maanden verlengd.

Schrappen

Or. pt
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