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Wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van het 

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 september 2011 over het voorstel 

voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van het Europees fonds voor aanpassing 

aan de globalisering (COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2011)0336), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 175, derde alinea, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C7-0161/2011), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité, 

– na raadpleging van het Comité van de Regio's, 

– gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0308/2011), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 



 

P7_TC1-COD(2011)0147 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 29 september 2011 

met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting 

van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering 

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 175, 

derde alinea, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité, 

Na raadpleging van het Comité van de Regio's, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure1, 

Overwegende hetgeen volgt: 

                                                 
1  Standpunt van het Europees Parlement van 29 september 2011. 



 

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

20 december 20061 is het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering ("EFG") 

opgericht waarmee de Unie steun kan verlenen aan en solidariteit kan betonen met 

werknemers die worden ontslagen als gevolg van grote structurele veranderingen in de 

wereldhandelspatronen ingevolge de globalisering. 

(2) Een van de reacties op de financiële en economische crisis was de vaststelling van 

Verordening (EG) nr. 546/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 

20092, waarbij Verordening (EG) nr. 1927/2006 werd gewijzigd door met name te 

voorzien in een tijdelijke afwijking die bedoeld was om het toepassingsgebied uit te 

breiden tot crisisgerelateerde ontslagen en het EFG-medefinancieringspercentage 

tijdelijk te verhogen. 

(3) Gezien de huidige economische en financiële situatie in de Unie dient deze afwijking te 

worden verlengd alvorens zij op 30 december 2011 afloopt. 

(4) Verordening (EG) nr. 1927/2006 dient derhalve dienovereenkomstig te worden 

gewijzigd, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

 

Artikel 1 

In artikel 1, lid 1 bis, van Verordening (EG) nr. 1927/2006 wordt de tweede alinea vervangen 

door: 

"Deze afwijking is van toepassing op alle aanvragen die uiterlijk op 31 december 2013 worden 

ingediend.". 

                                                 
1 PB L 48 van 22.2.2008, blz. 82. 
2 PB L 167 van 29.6.2009, blz. 26. 



 

 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 

het Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 

lidstaat. 

Gedaan te 

 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 

 

 


