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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de Commissie onverwijld een verslag over het gebruik van het Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EFG) in te dienen waaruit met name blijkt in welke mate 
de middelen precies zijn gebruikt ter ondersteuning van mensen die hun baan zijn 
kwijtgeraakt ten gevolge van de economische crisis en in welke verhouding de ingezette 
middelen staan tot de steunmaatregelen op nationaal en bedrijfsniveau; verzoekt de 
Commissie eerste conclusies uit dit verslag te trekken en voorstellen te formuleren voor de 
toekomst van het fonds;

2. benadrukt de belangrijke rol die de EU-structuurfondsen samen met de EIB-leningen en -
initiatieven spelen bij het verschaffen van investeringskapitaal aan Europese bedrijven, 
inclusief het MKB, en dat zij op die manier, samen met het EFG, bijdragen aan de 
heropleving van de industriële basis van de Unie;

3. verzoekt de Commissie criteria in te voeren waarmee de toekenning van steun uit het EFG 
prioritair wordt gekoppeld aan herstructureringsmaatregelen die het behoud en het 
scheppen van banen waarborgen, levenslang leren steunen, waardoor zowel de 
werknemers als de plaatselijke economieën concurrerender worden, en een terugkeer 
aanmoedigen naar een uit milieuoogpunt duurzame en maatschappelijk evenwichtige 
ontwikkeling in de betrokken regio's; verzoekt de Commissie tevens de criteria te herzien 
ten einde rekening te houden met de omvang van de beroepsbevolking in de betrokken 
regio, in plaats van alleen te kijken naar een absoluut aantal geschrapte banen;

4. verzoekt de Commissie de criteria voor het gebruik van het EFG op voornoemde 
voorwaarden te herzien en de aanvraagprocedure, waar nodig, aanzienlijk te 
vereenvoudigen;

5. verzoekt de Commissie de toekomstige behoeften van het financieel kader van het EFG te 
beoordelen.
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