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Amendement 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De mededeling van de Commissie over 
"Nieuwe vaardigheden voor nieuwe 
banen: 1anticipatie op en onderlinge 
afstemming van arbeidsmarktbehoeften 
en behoeften aan vaardigheden" en de 
"Gemeenschappelijke beginselen inzake 
flexizekerheid" die de Europese Raad op 
14 december 2007 heeft goedgekeurd, 
benadrukken de doelstellingen van het 
bevorderen van het continue 
aanpassingsvermogen en de inzetbaarheid 
van werknemers door betere 
opleidingsmogelijkheden op alle niveaus 
en door strategieën voor de ontwikkeling 
van vaardigheden die aansluiten op de 
behoeften van de economie.

(3) Het lage benuttingspeil van het 
Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (van een jaarlijkse 
toewijzing van EUR 500 miljoen zijn in 
2007 maar EUR 65 214 850 besteed en in 
2008 EUR 14 624 972) wijst erop dat een 
aantal aspecten van het fonds moeten 
worden herzien, om ervoor te zorgen dat 
de doelstellingen ervan worden gehaald.

Or. pt

Amendement 4
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De mededeling van de Commissie over
"Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen:
anticipatie op en onderlinge afstemming 
van arbeidsmarktbehoeften en behoeften 
aan vaardigheden" en de 
"Gemeenschappelijke beginselen inzake 

(3) De mededeling van de Commissie over
"Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen:
anticipatie op en onderlinge afstemming 
van arbeidsmarktbehoeften en behoeften 
aan vaardigheden" benadrukt de 
doelstellingen van het bevorderen van de 
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flexizekerheid" die de Europese Raad op 
14 december 2007 heeft goedgekeurd, 
benadrukken de doelstellingen van het 
bevorderen van het continue 
aanpassingsvermogen en de inzetbaarheid 
van werknemers door betere 
opleidingsmogelijkheden op alle niveaus 
en door strategieën voor de ontwikkeling 
van vaardigheden die aansluiten op de 
behoeften van de economie.

inzetbaarheid van werknemers door betere 
opleidingsmogelijkheden op alle niveaus 
en door strategieën voor de ontwikkeling 
van vaardigheden die aansluiten op de 
behoeften van de economie en de 
maatschappij op het gebied van een 
ecologische herstructurering en ertoe 
bijdragen dat werknemers in staat worden 
gesteld om hun bekwaamheid voor groene 
banen te ontsluiten.

Or. en

Amendement 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De recentste economische 
voorspellingen wijzen op een substantiële 
stijging van de werkloosheid in de EU, die 
ernstige sociale gevolgen kan hebben in 
een aantal regio's van de Unie, in het 
bijzonder degene met kwetsbaardere 
economische structuren. 

Or. pt

Amendement 6
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Een uitbreiding van het 
toepassingsgebied van het Europees fonds 
voor aanpassing aan de globalisering is 
een solidariteitsengagement met het oog 
op een vermindering van de grote 
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gevolgen die de mondiale economische en 
financiële crisis heeft voor de 
mogelijkheden om te zorgen voor een 
duurzame ontwikkeling van de regio's en 
voorts om te voorkomen dat de verschillen 
tussen regio's toenemen.

Or. en

Motivering

In de uitzonderlijke context van de mondiale financiële en economische crisis wordt de 
Gemeenschap met een wijziging van de verordening betreffende het Europees fonds voor 
aanpassing aan de globalisering in de zin van het voorliggende voorstel in staat gesteld haar 
sociale en economische cohesie te versterken en altijd een evenwichtige en duurzame 
ontwikkeling van de regio's te bevorderen.

Amendement 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1927/2006
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1 bis. In afwijking van lid 1 verleent het 
EFG ook steun aan werknemers die 
worden ontslagen als gevolg van de 
wereldwijde financiële en economische
crisis, op voorwaarde dat de aanvragen 
voldoen aan de in artikel 2, onder a), b) of 
c), aangegeven criteria.

"1 bis. Het EFG verleent ook steun aan 
werknemers die worden ontslagen als 
gevolg van financiële en economische
crisissen, op voorwaarde dat de aanvragen 
voldoen aan de in artikel 2, onder a), b) of 
c), aangegeven criteria."

Deze uitzondering is van toepassing op alle 
aanvragen die vóór 31 december 2010 
worden ingediend." 

Or. pt

Motivering

Het Commissievoorstel voorziet in de mogelijkheid van een latere herziening van de criteria 
voor bijstandsverlening van het fonds, om ervoor te zorgen dat het permanent over de 
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capaciteit beschikt om werknemers die door de economische en financiële crisis worden 
getroffen, te steunen. Doel met dit amendement is deze maatregel in het fonds op te nemen en 
zo te voorkomen dat latere wijzigingen nodig zijn. Dit is nodig door de verwachte stijging van 
de werkloosheid in de Unie en het te beperkende karakter van de criteria van het fonds zoals 
ze nu zijn. 

Amendement 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1927/2006
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een financiële bijdrage uit het 
EFG wordt toegekend als grote 
structurele veranderingen in de 
wereldhandelspatronen leiden tot 
een ernstige ontwrichting van de 
economie, zoals een substantiële 
toename van de invoer naar de 
EU, een snelle daling van het 
marktaandeel van de EU in een 
bepaalde sector, of verplaatsing 
van bedrijfsactiviteiten naar derde 
landen, met als gevolg:

Een financiële bijdrage uit het 
EFG wordt toegekend als grote 
structurele veranderingen in de 
wereldhandelspatronen leiden tot 
een ernstige ontwrichting van de 
economie, zoals een substantiële 
toename van de invoer naar de 
EU, een snelle daling van het 
marktaandeel van de EU in een 
bepaalde sector, of verplaatsing 
van bedrijfsactiviteiten naar derde 
landen of tussen lidstaten, met als 
gevolg:

Or. pt

Motivering

Steun alleen mogelijk maken, als de bedrijfsactiviteiten worden verplaatst naar een plek 
buiten de EU, wordt als oneerlijk beschouwd door werknemers die hun baan hebben verloren 
als gevolg van een verplaatsing of een herstructurering binnen de EU. Daarom wordt 
voorgesteld deze oneerlijkheid te corrigeren.
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Amendement 9
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1927/2006
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een financiële bijdrage uit het EFG wordt 
toegekend als grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
leiden tot een ernstige ontwrichting van de 
economie, zoals een substantiële toename 
van de invoer naar de EU, een snelle daling 
van het marktaandeel van de EU in een 
bepaalde sector, of verplaatsing van 
bedrijfsactiviteiten naar derde landen, met 
als gevolg:

Een financiële bijdrage uit het EFG wordt 
toegekend als grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
leiden tot een ernstige ontwrichting van de 
economie, zoals een substantiële toename 
van de invoer naar de EU, een snelle daling 
van het marktaandeel van de EU in een 
bepaalde sector, of verplaatsing van 
bedrijfsactiviteiten naar derde landen 
waardoor een herstructurering op basis 
van de ecologische behoeften nodig is, 
met als gevolg:

Or. en

Amendement 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1927/2006
Artikel 2 – alinea 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, in een NACE 2-divisie in 
een regio of in twee aan elkaar grenzende 
regio's volgens de NUTS II-indeling, of

(b) ten minste 500 gedwongen ontslagen 
binnen een periode van twaalf maanden, 
met name in kleine of middelgrote 
ondernemingen, in één NACE 2-divisie, of 
meer, op voorwaarde dat het gaat om 
dezelfde productietak, in een regio of in 
twee aan elkaar grenzende regio's volgens 
de NUTS II-indeling, of

Or. pt
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Motivering

Doel met dit amendement is de mogelijkheid te vrijwaren dat met het fonds honderden 
werknemers worden gesteund uit een aantal bedrijven (vooral microbedrijven of KMO's) 
binnen één productietak, die gespreid kan zijn over een of meer NACE 2-divisies.

Amendement 11
Iosif Matula

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1927/2006
Artikel 2 – alinea 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, in een NACE 2-divisie in 
een regio of in twee aan elkaar grenzende 
regio's volgens de NUTS II-indeling, of

(b) ten minste 500 gedwongen ontslagen 
binnen een periode van negen maanden, 
met name in kleine of middelgrote 
ondernemingen, in een NACE 2-divisie in 
een regio of in twee aan elkaar grenzende 
regio's van dezelfde lidstaat of van aan 
elkaar grenzende lidstaten volgens de 
NUTS II-indeling, of

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de cohesie van regio's zich situeert op communautair niveau en niet 
alleen op nationaal niveau. Wanneer in aan elkaar grenzende regio's een hoog 
werkloosheidspercentage bestaat in dezelfde sector, acht de indiener het belangrijk dat het 
fonds wordt ingezet.

Amendement 12
Iosif Matula

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1927/2006
Artikel 2 – alinea 1 – letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) parallel bevorderen de lokale 
autoriteiten monitoring- en 
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informatiecampagnes om nieuwe 
mogelijkheden voor werkgelegenheid en 
professionele reconversie te identificeren, 
volgens de specifieke behoeften van elke 
regio.

Or. en

Motivering

Het is altijd belangrijk om het aantal gedwongen ontslagen permanent in het oog te houden 
en te proberen nieuwe werkgelegenheidsmogelijkheden op regionaal niveau te identificeren.

Amendement 13
Monica Giuntini

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1927/2006
Artikel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de berekening van het aantal 
gedwongen ontslagen als bedoeld onder de 
punten a), b) en c) van de eerste alinea kan 
een ontslag worden meegeteld vanaf hetzij 
het moment van de individuele 
kennisgeving door de werkgever dat de 
arbeidsovereenkomst van de betrokken 
werknemer beëindigd wordt, hetzij het 
moment van de feitelijke beëindiging van 
een arbeidsovereenkomst voordat die 
afloopt, om redenen die geen verband 
houden met de betrokken individuele 
werknemer. In de aanvraag dient duidelijk 
aangegeven te worden voor welke van deze 
twee opties gekozen is.

Voor de berekening van het aantal 
structurele overschotten als bedoeld onder 
de punten a), b) en c) van de eerste alinea 
kan een structureel overschot worden 
meegeteld vanaf hetzij het moment van de 
individuele kennisgeving door de 
werkgever dat de arbeidsovereenkomst van 
de betrokken werknemer beëindigd wordt, 
hetzij het moment van de feitelijke 
beëindiging van een arbeidsovereenkomst 
voordat die afloopt, om redenen die geen 
verband houden met de betrokken 
individuele werknemer. In de aanvraag
dient duidelijk aangegeven te worden voor 
welke van deze twee opties gekozen is.

Or. it

Motivering

Doel van de herziening van het fonds is het gemakkelijker te maken er steun uit te krijgen. 
Met de term "structureel overschot" kan het toepassingsgebied ervan worden uitgebreid naar 
categorieën werknemers die op grond van de specifieke nationale wetgeving niet langer in 
aanmerking zouden komen voor de steun die zij voordien kregen. 
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Amendement 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1927/2006
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op initiatief van de Commissie kan, tot 
een maximum van 0,35% van het 
maximale bedrag voor het EFG voor dat 
jaar, het EFG gebruikt worden voor het 
financieren van voorbereiding, toezicht, 
informatie, het creëren van een kennisbasis 
die relevant is voor de operaties van het 
EFG, administratieve en technische 
bijstand, boekhoudkundige controle en 
evaluatiewerkzaamheden die nodig zijn 
voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening.

1. Op initiatief van de Commissie kan, tot 
een maximum van 0,15% van het 
maximale bedrag voor het EFG voor dat 
jaar, het EFG gebruikt worden voor het 
financieren van voorbereiding, toezicht, 
informatie, het creëren van een kennisbasis 
die relevant is voor de operaties van het 
EFG, administratieve en technische 
bijstand, boekhoudkundige controle en 
evaluatiewerkzaamheden die nodig zijn 
voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening. 

Or. pt

Amendement 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1927/2006
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'1. Op basis van de overeenkomstig 
artikel 5, lid 5, uitgevoerde beoordeling, 
voert de Commissie, aan de hand van 
onder andere het aantal te ondersteunen 
werknemers, 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 75% van de 

'1. Op basis van de overeenkomstig 
artikel 5, lid 5, uitgevoerde beoordeling, 
voert de Commissie, aan de hand van 
onder andere het aantal te ondersteunen 
werknemers, 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 85% van de 
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totale geraamde kosten zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 2, onder d)."

totale geraamde kosten zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 2, onder d)."

Or. pt

Motivering

Gelet op de problemen waarmee diverse lidstaten te maken krijgen om de kosten van de acties 
en maatregelen voor steun aan werknemers betaald te krijgen, is het belangrijk om de 
medefinancieringsratio van de Gemeenschap te verhogen.

Amendement 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1927/2006
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Artikel 12, lid 1, wordt vervangen 
door: 

"1. De totale maximumuitgaven in het 
kader van het EFG worden verhoogd tot 
EUR 1.000.000.000 per jaar tegen huidige 
prijzen."

Or. pt

Amendement 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1927/2006
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'2. De lidsta(a)t(en) dient/dienen alle in het 
gecoördineerde pakket van individuele 
diensten opgenomen subsidiabele acties uit 

'2. De lidsta(a)t(en) dient/dienen alle in het 
gecoördineerde pakket van individuele 
diensten opgenomen subsidiabele acties uit 
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te voeren binnen 24 maanden vanaf de in 
artikel 5 bedoelde datum van de aanvraag."

te voeren binnen 30 maanden vanaf de in 
artikel 5 bedoelde datum van de aanvraag."

Or. pt

Motivering

Om de acties en maatregelen in verband met individuele aanvragen beter en effectiever te 
kunnen uitvoeren moet de tijdspanne worden verlengd tot 30 maanden. 

Amendement 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1927/2006
Artikel 20 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. In artikel 20 wordt na de eerste 
alinea een nieuwe alinea 
ingevoegd:

"Het Europees Parlement en de 
Raad kunnen deze verordening, 
met inbegrip van de in artikel 1, 
lid 1 bis, bepaalde tijdelijke 
afwijking, herzien op basis van 
een voorstel van de Commissie."

Schrappen

Or. pt

Motivering

Het Commissievoorstel voorziet in de mogelijkheid van een latere herziening van de criteria 
voor bijstandsverlening van het fonds, om ervoor te zorgen dat het permanent over de 
capaciteit beschikt om werknemers die door de economische en financiële crisis worden 
getroffen, te steunen. Doel met dit amendement is deze maatregel in het fonds op te nemen en 
zo te voorkomen dat latere wijzigingen nodig zijn. Dit is nodig door de verwachte stijging van 
de werkloosheid in de Unie en het te beperkende karakter van de criteria van het fonds zoals 
ze nu zijn.  
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