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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is oorspronkelijk bij 
Verordening (EG) nr. 1927/20061 opgericht voor de duur van de programmeringsperiode 
2007-2013 om de Unie een instrument te verschaffen waarmee zij solidariteit kan betonen 
met en hulp kan verlenen aan werkenden die werkloos zijn geworden als gevolg van door de 
globalisering veroorzaakte grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen, 
indien dergelijke gedwongen ontslagen een zeer ongunstig effect hebben op de regionale of 
plaatselijke economie. Door medefinanciering van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen 
beoogt het EFG werkenden in door een ernstige economische ontwrichting getroffen regio's, 
bedrijfstakken, gebieden of arbeidsmarkten te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt.

De meerwaarde van het EFG als instrument voor het sociaal beleid van de Unie is erin 
gelegen dat het een zichtbare, specifieke en doelgerichte financiële ondersteuning biedt voor 
individuele programma's voor herscholing en terugkeer op de arbeidsmarkt ten behoeve van 
werknemers die het slachtoffer zijn van collectieve ontslagen.

Uw rapporteur steunt het voorstel van de Commissie om de EFG-maatregelen na 2013 voort 
te zetten, aangezien daarmee blijk wordt gegeven van de politieke wil een Europese sociale 
pijler te ontwikkelen die een aanvulling vormt op het nationale beleid en de Europese aanpak 
op het gebied van het beroepsonderwijs weer nieuw leven inblaast.

Uw rapporteur is het echter niet eens met de Commissie dat de toepassingssfeer van het EFG 
moet worden uitgebreid tot de landbouwsector, aangezien hij van mening is dat de gevolgen 
van vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU en derde landen niet moeten worden 
gecompenseerd via het EFG. Hij is van mening dat de 2,5 miljard euro om de Europese 
landbouwers te ondersteunen via het EFG qua doel noch qua omvang van het voor de 
landbouwsector voorgestelde bedrag passend zijn. De EU moet daarentegen bij de 
onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten zorgen voor de samenhang met het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid in zijn geheel.

Uw rapporteur steunt de voorgestelde opneming van zelfstandigen, aangezien zij een 
belangrijke rol spelen op de lokale arbeidsmarkten en daarom evenzeer als werkenden in 
loondienst blootgesteld zijn aan structurele veranderingen in het wereldpatroon als gevolg van 
de globalisering, maar hij verzet zich tegen het idee om ook eigenaren-bedrijfsleiders van 
micro-, kleine en middelgrote ondernemingen op te nemen in het EFG, want het EFG is in de 
eerste plaats bedoeld voor sociale sectoren die ernstiger getroffen zijn door de globalisering.

Om kleinere groepen werkloos geworden werkenden meer mogelijkheden te bieden om te 
profiteren van het EFG, stelt uw rapporteur voor de drempel voor aanvragen te verlagen tot 
200 gedwongen ontslagen in plaats van de voorgestelde 500. Dat zou een positief effect 
kunnen hebben voor de potentiële begunstigde en de kansen op terugkeer op de arbeidsmarkt 
in alle regio's van de Europese Unie doen toenemen.

Uw rapporteur stelt dus voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voort 
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te zetten, maar wijst erop dat het toepassingsgebied van het fonds moet worden gewijzigd.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 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 2

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 

(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 
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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.

arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of 
afgelegen gebieden, en in uitzonderlijke 
omstandigheden, mogen aanvragen voor 
een geringer aantal gedwongen ontslagen 
worden ingediend. 

Or. en

Amendement 3

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

Or. en
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Amendement 4

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 5

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
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Amendement 6

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 7

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
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Amendement 8

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 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.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – 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 

Schrappen
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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. en

Amendement 10

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) zelfstandigen en alle leden van het 
huishouden die werkzaam zijn in een
bedrijf.

Or. en

Amendement 11

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 200 gedwongen ontslagen 
binnen een periode van vier maanden in 
een onderneming in een lidstaat, met 
inbegrip van de ontslagen bij leveranciers 
of downstreamproducenten;

Or. en
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Amendement 12

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 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 II-
indeling, mits meer dan 200 werknemers in 
twee van de regio's tezamen zijn ontslagen.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

Schrappen
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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. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – 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 

c) voor 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 
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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.

vanaf de door de Commissie in de 
overeenkomstig artikel 4, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling 
vermelde datum.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – 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 17

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

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 

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:
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van individuele dienstverlening kan met 
name het volgende omvatten:

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 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. en

Amendement 19

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 

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 
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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;

criteria voor steunverlening vervuld zijn;

Or. en

Amendement 20

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 zoals lokale en regionale 
overheden zijn geraadpleegd, voor zover 
van toepassing;

Or. en

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de namen van de agentschappen die 
het maatregelenpakket in de lidstaten 
verzorgen;

Or. en
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Amendement 22

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 
onmiddellijk daarvan in kennis.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 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


