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Amendement 24
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In dit verband moet in het kader 
van EFG rekening worden gehouden met 
de landen waar de grootste economische 
en sociale problemen bestaan, waar de 
meeste bedrijven zijn opgeheven en waar 
de werkloosheid het hoogst is. Om ervoor 
te zorgen dat regio's die met ernstige 
financiële instabiliteit te kampen hebben 
niet moeilijker toegang tot dit fonds 
hebben dan andere, moet de bijdrage van 
het EFG aan de subsidiabele uitgaven 
kunnen worden verhoogd tot 95% voor
onder de convergentiedoelstelling 
vallende regio's en tot 85% van de 
subsidiabele uitgaven voor de overige 
regio's.

Or. pt

Amendement 25
Cornelia Ernst

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 

Schrappen



PE488.043v01-00 4/42 AM\900924NL.doc

NL

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. de

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

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 27
Monika Smolková

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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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.

(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 om hen te 
helpen in structureel opzicht 
concurrerender te worden of om hun 
overstap naar activiteiten buiten de 
landbouw te vergemakkelijken.

Or. sk

Amendement 28
Cornelia Ernst

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.
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Or. de

Amendement 29
Elisabeth Schroedter

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 30
Jens Geier

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 

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-
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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.

bedrijfsleiders van kleine ondernemingen 
met maximum vijf werknemers en
zelfstandigen die hun activiteiten staken als 
werkloos geworden werkenden worden 
beschouwd.

Or. en

Amendement 31
Cornelia Ernst

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 en zelfstandigen die hun 
activiteiten staken als werkloos geworden 
werkenden worden beschouwd.

Or. de

Amendement 32
Elisabeth Schroedter
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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 zelfstandigen of 
werknemers die een nieuwe onderneming 
willen oprichten of een bestaande 
onderneming willen overnemen om een 
nieuwe bron van inkomsten te genereren 
of die hun activiteiten staken als werkloos 
geworden werkenden worden beschouwd.

Or. en

Amendement 33
Dimitar Stoyanov

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 

(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 en 
managers van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen die hun activiteiten staken als 
werkloos geworden werkenden worden 
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hun activiteiten afstappen of deze 
aanpassen aan een nieuwe marktsituatie, 
als werkloos geworden werkenden worden 
beschouwd.

beschouwd.

Or. bg

Amendement 34
Monika Smolková

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 landbouwers die van 
hun activiteiten afstappen of deze 
aanpassen aan een nieuwe marktsituatie, 
als werkloos geworden werkenden worden 
beschouwd.

Or. sk

Amendement 35
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Wat betreft landbouwers, moet het Schrappen



PE488.043v01-00 10/42 AM\900924NL.doc

NL

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. de

Amendement 36
Elisabeth Schroedter

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



AM\900924NL.doc 11/42 PE488.043v01-00

NL

Amendement 37
Nuno Teixeira

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) 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. Het sluiten 
van internationale 
handelsovereenkomsten door de Unie kan 
van invloed zijn op de marktsituatie in de 
lidstaten en gevolgen hebben voor de 
sector en voor landbouwproducten, die 
met name gevoeld zullen worden in 
bepaalde regio's die vanwege hun 
specifieke geografische en structurele 
kenmerken en grote economische 
afhankelijkheid van een klein aantal 
landbouwproducten zowel 
concurrentievermogen missen als 
alternatieve middelen om de gevolgen van 
de globalisering op te vangen ontberen.

Or. pt

Amendement 38
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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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

Amendement 39
Elisabeth Schroedter

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. en

Amendement 40
Cornelia Ernst

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 inzetbaarheid van de 
werkloos geworden werkenden. De 
lidstaten dienen ernaar te steven dat binnen 
12 maanden na de toekenning van de 
middelen ten minste 50% van de 
werkenden voor wie steun wordt 
aangevraagd op de arbeidsmarkt is 
teruggekeerd of nieuwe activiteiten is 
begonnen.

Or. de

Amendement 41
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Conform het beginsel van goed 
financieel beheer dienen de financiële 
bijdragen uit het EFG niet in de plaats te 
komen van maatregelen waarvoor de 
ontslagen werkenden in het kader van de 
structuurfondsen van de Unie of ander 
beleid of andere programma's van de Unie 
in aanmerking komen.

(12) Conform het beginsel van goed 
financieel beheer dienen de financiële 
bijdragen uit het EFG aanvullend te zijn 
op maatregelen waarvoor de ontslagen 
werkenden in het kader van de 
structuurfondsen van de Unie of ander 
beleid of andere programma's van de Unie 
in aanmerking komen.

Or. ro

Amendement 42
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 13



PE488.043v01-00 14/42 AM\900924NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er moeten bijzondere bepalingen 
worden opgenomen voor informatie- en 
communicatieactiviteiten betreffende 
EFG-gevallen 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 
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.

(13) Indachtig het lage bewustzijn van het 
EFG in de lidstaten moeten bijzondere 
bepalingen worden opgenomen voor 
informatie- en promotieactiviteiten met 
betrekking tot het programma,
voorbeelden van goede praktijken en
EFG-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 
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.

Or. ro

Amendement 43
Cornelia Ernst

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.
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Or. de

Amendement 44
Elisabeth Schroedter

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 45
Cornelia Ernst

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 

(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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aan steun ten behoeve van landbouwers.

Or. de

Amendement 46
Elisabeth Schroedter

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. en

Amendement 47
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 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 

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 



AM\900924NL.doc 17/42 PE488.043v01-00

NL

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.

ondersteuning te bieden ten behoeve van 
hun snelle terugkeer op de arbeidsmarkt.

Or. de

Amendement 48
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 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 sociale en territoriale 
samenhang, 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 arbeidsmark.

Or. en

Amendement 49
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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 die werkloos zijn geworden 
als gevolg van ingrijpende structurele 
veranderingen in de 
wereldhandelspatronen, die blijken uit 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 50
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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 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 51
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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.

Schrappen

Or. de

Amendement 52
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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 

Schrappen
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Unie of, indien van toepassing, op 
nationaal of regionaal niveau.

Or. en

Amendement 53
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – 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; of

c) zelfstandige eigenaren-bedrijfsleiders 
en andere zelfstandigen, managers van 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en alle leden van het 
huishouden die werkzaam zijn in het 
bedrijf;

Or. bg

Amendement 54
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 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 kleine 
ondernemingen met maximaal vijf 
werknemers en zelfstandigen en alle leden 
van het huishouden die werkzaam zijn in 
het bedrijf.



AM\900924NL.doc 21/42 PE488.043v01-00

NL

Or. en

Amendement 55
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 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. de

Amendement 56
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 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 en werknemers die een 
nieuwe onderneming willen oprichten of 
een bestaande onderneming willen 
overnemen om een nieuwe bron van 
inkomsten te generen en alle leden van het 
huishouden die werkzaam zijn in het 
bedrijf

Or. en
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Amendement 57
Monika Smolková

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – 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. sk

Amendement 58
Iosif Matula

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 II-
indeling, 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 op 
NACE Rev. 2-afdeling gedefinieerde 
sector en gelegen in een regio of twee aan 
elkaar grenzende regio's in dezelfde 
lidstaat of grensoverschrijdende regio 
volgens de NUTS II-indeling of in meer 
dan twee aan elkaar grenzende regio's 
volgens de NUTS II-indeling, mits meer 
dan 500 werknemers in twee van de regio's 
tezamen zijn ontslagen.

Or. ro
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Amendement 59
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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. de

Amendement 60
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3
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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 61
Jens Geier

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 

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

Or. en

Amendement 62
Cornelia Ernst

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 63
Elisabeth Schroedter

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 of werknemers 
die een nieuwe onderneming willen 
oprichten of een bestaande onderneming 
willen overnemen om een nieuwe bron 
van inkomsten te genereren van hun 
activiteiten moeten afstappen of deze 
moeten aanpassen, worden dergelijke 
situaties voor de toepassing van deze 
verordening beschouwd als gedwongen 
ontslagen.

Or. en
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Amendement 64
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 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.

voor eigenaren-bedrijfsleiders van kleine 
ondernemingen met maximum vijf 
werknemers 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

Amendement 65
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 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 

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 
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vermelde datum. vermelde datum.

Or. de

Amendement 66
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 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 zelfstandigen en werknemers die 
een nieuwe onderneming willen opstarten 
of een bestaande onderneming willen 
overnemen om een nieuwe bron van 
inkomsten te genereren, 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

Amendement 67
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 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 

c) voor eigenaren-bedrijfsleiders en 
managers 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 
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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.

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. bg

Amendement 68
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 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. de

Amendement 69
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 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
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Or. en

Amendement 70
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

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. de

Amendement 71
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

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 
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aan te passen. Het gecoördineerd pakket 
van individuele dienstverlening kan met 
name het volgende omvatten:

omvatten:

Or. en

Amendement 72
Elisabeth Schroedter

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-
vaardigheden 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 of bij het 
afstappen van of een aanpassing van de 
activiteit, individuele opleiding en 
omscholing, waaronder ICT-vaardigheden 
en certificering van opgedane ervaring;

Or. en

Amendement 73
Iosif Matula

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – 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 

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 
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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-
vaardigheden en certificering van 
opgedane ervaring;

opzetten van een eigen bedrijf of bij het 
afstappen van of een aanpassing van de 
activiteit (waaronder investeringen in 
fysieke bedrijfsmiddelen), steun bij het 
opzetten van micro-ondernemingen, 
individuele opleiding en omscholing, 
waaronder ICT-vaardigheden en 
certificering van opgedane ervaring;

Or. ro

Amendement 74
Cornelia Ernst

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 75
Elisabeth Schroedter

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 

b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals 
sollicitatietoelagen, premies bij 
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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;

indiensttreding voor werkgevers, 
mobiliteitstoelagen, dag- of 
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;

Or. en

Amendement 76
Elisabeth Schroedter

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 77
Cornelia Ernst

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 

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 
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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; 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;

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; 
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. de

Amendement 78
Elisabeth Schroedter

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 

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; 
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 
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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; 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;

steunverlening vervuld zijn;

Or. en

Amendement 79
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) wanneer de onderneming haar 
activiteiten voortzet na ontslagen, dient zij 
een gedetailleerde verklaring af te leggen 
over de juridische verplichtingen waaraan 
zij onderworpen is en de maatregelen die 
zij genomen heeft om voor de ontslagen 
werknemers te zorgen;

Or. en

Amendement 80
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – onder d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) een profiel van de werkloos 
geworden werkenden, evenals een eerste 
beoordeling van hun basis-, vervolg- en 
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voortgezette opleidingsbehoeften en hun 
vermogen om een bedrijf te starten;

Or. de

Amendement 81
Cornelia Ernst

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 
betrokken werkenden of hun 
vertegenwoordigers, de sociale partners, 
lokale of regionale overheden of andere 
belanghebbende organisaties zijn 
geraadpleegd, voor zover van toepassing;

Or. de

Amendement 82
Elisabeth Schroedter

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 
sociale partners of andere belanghebbende 
organisaties op nationaal en op regionaal 
niveau zijn geraadpleegd, voor zover van 
toepassing;

Or. en

Amendement 83
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) informatie waaruit blijkt of de 
onderneming een begunstigde is geweest 
van eerdere financiering uit hoofde van 
het Cohesiefonds of de structuurfondsen 
van de Unie of financiering uit 
steunprogramma’s van de Unie die 
onrechtstreeks werd verkregen via 
financiering voor infrastructuur en 
projecten die verband houden met de 
activiteiten die de onderneming of haar 
werknemers de afgelopen 10 jaar hebben 
uitgeoefend;

Or. en

Amendement 84
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ondersteuning van de werkloos 
geworden werknemers vormt een 
aanvulling op de nationale, regionale en 
plaatselijke acties van de lidstaten.

1. De ondersteuning van de werkloos 
geworden werknemers vormt een 
aanvulling op en geen vervanging van de 
nationale, regionale en plaatselijke acties 
van de lidstaten.

Or. en

Amendement 85
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De financiële bijdrage blijft beperkt tot 
hetgeen noodzakelijk is om aan de 
afzonderlijke werkloos geworden 
werkenden solidariteit te betonen en steun 
te verlenen. De door het EFG ondersteunde 
activiteiten zijn in overeenstemming met 
de wetgeving van de Unie en de lidstaten, 
met inbegrip van de voorschriften inzake 
staatssteun.

2. De financiële bijdrage blijft beperkt tot 
hetgeen noodzakelijk is om aan de 
afzonderlijke werkloos geworden 
werkenden solidariteit te betonen en steun 
te verlenen. De door het EFG ondersteunde 
activiteiten zijn in overeenstemming met 
de wetgeving van de Unie en de lidstaten, 
met inbegrip van de voorschriften inzake 
staatssteun, en zij vervangen geen 
maatregelen die onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten of 
de ondernemingen vallen. 

Or. en

Amendement 86
Elisabeth Schroedter

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 0,1% 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.

Or. en
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Amendement 87
Cornelia Ernst

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 en lokale en regionale 
overheden duidelijke richtsnoeren over 
het gebruik van het EFG.

Or. de

Amendement 88
Elisabeth Schroedter

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 
moet ook aan de Europese en nationale 
sociale partners gedetailleerde informatie 
verstrekken over het gebruik van het EFG.

Or. en

Amendement 89
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 90
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In afwijking van de in lid 1 
vastgestelde plafonds kan de bijdrage uit 
het EFG worden verhoogd tot maximaal 
95% van de subsidiabele uitgaven voor
onder de convergentiedoelstelling 
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vallende regio's, de ultraperifere regio's 
en de kleinere Egeïsche eilanden en tot 
85% van de subsidiabele uitgaven voor de 
overige regio's. Deze percentages zijn van 
toepassing op de subsidiabele uitgaven die 
zijn gedaan in de periode dat een lidstaat 
voldoet aan een van de volgende 
voorwaarden:
a) de lidstaat ontvangt financiële bijstand 
op grond van Verordening (EU) nr. 
407/2010 van de Raad van 11 mei 2010 
houdende instelling van een Europees 
financieel stabilisatiemechanisme of van 
andere lidstaten van de eurozone voordat 
deze verordening in werking is getreden;
b) de lidstaat ontvangt financiële bijstand 
op middellange termijn overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 332/2002 van de 
Raad van 18 februari 2002 houdende 
instelling van een mechanisme voor 
financiële ondersteuning op middellange 
termijn van de betalingsbalansen van de 
lidstaten;
c) de lidstaat ontvangt financiële bijstand 
krachtens het Verdrag tot instelling van 
het Europees Stabiliteitsmechanisme.

Or. pt

Amendement 91
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 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 

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 
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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.

voor de implementatie van het EFG 
overeenkomstig artikel 7, respectievelijk 
leden 1 en 3.

Or. en

Amendement 92
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Met ingang van 2015 dient de 
Commissie om de twee jaar vóór 1 
augustus een 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 de afsluiting van de 
financiële bijdragen. Het verslag bevat 
tevens een overzicht van de aanvragen die 
zijn afgewezen of gereduceerd omdat er 
onvoldoende middelen beschikbaar waren 
of omdat zij niet aan de criteria voldeden.
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Or. en

Amendement 93
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financieel beheer van de steun voor de 
landbouwers

Schrappen

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 94
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. de


