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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 
december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 
(aanvraag EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, België)
(COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2015)0009 – C8-0011/2015),

– gezien Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering1 (EFG-verordening),

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20202, en met name 
artikel 12,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer3 (IIA van 2 december 
2013), en met name punt 13 hiervan,

– gezien de trialoogprocedure zoals geregeld in punt 13 van het IIA van 2 december 2013,

– gezien de brief van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

– gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0034/2015),

A. overwegende dat de Europese Unie wetgevings- en begrotingsinstrumenten in het leven 
heeft geroepen om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote 
structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ondervinden, dramatisch 
verergerd door de economische, financiële en sociale crisis, en hen te helpen bij hun 
terugkeer op de arbeidsmarkt;

B. overwegende dat financiële steun van de Unie aan ontslagen werknemers adequaat moet 
zijn en zo snel en efficiënt mogelijk ter beschikking moet worden gesteld, overeenkomstig 
de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die is 

1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.
2 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
3 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.



PE546.865v03-00 4/18 RR\1052330NL.doc

NL

goedgekeurd tijdens het overleg van 17 juli 2008, en met inachtneming van het IIA van 
2 december 2013 met betrekking tot het nemen van besluiten om gebruik te maken van het 
Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG);

C. overwegende dat dit de laatste aanvraag is die volgens de verordening van 2006 wordt 
behandeld;

D. noemt het verheugend dat de doelstellingen van en de criteria voor de EFG-verordening 
in december 2013 zijn uitgebreid teneinde aanvragen van landen met een lagere 
bevolkingsdichtheid te integreren en te vergemakkelijken;

E. is verheugd over het feit dat de behandeling van EFG-aanvragen in de Commissie en door 
het Parlement en de Raad efficiënter is gemaakt door de termijn voor de beoordeling en 
goedkeuring te verkorten, het aantal subsidiabele maatregelen en begunstigden uit te 
breiden door zelfstandigen en jongeren toe te voegen en stimuleringsmaatregelen voor de 
oprichting van een eigen bedrijf te financieren; 

F. overwegende dat België aanvraag EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit heeft 
ingediend voor een financiële bijdrage van het EFG naar aanleiding van 257 gedwongen 
ontslagen die verband houden met de sluiting van de fabriek van de groep Saint-Gobain 
Sekurit Saint-Gobain Sekurit (SGS) in Auvelais, die veiligheidsglas voor de 
automobielindustrie produceerde; overwegende dat de gedwongen ontslagen plaatsvonden 
in en na de referentieperiode van 31 augustus 2013 tot 31 december 2013 en verband 
houden met een daling van de productie van veiligheidsglas voor de automobielindustrie 
in de EU; 

G. overwegende dat een financiële bijdrage uit het EFG wordt gevraagd ter hoogte van 
1.339.928 EUR (50 % van de totale kosten);

H. overwegende dat de aanvraag weliswaar niet voldoet aan de criteria van artikel 2, onder a) 
en b), van de EFG-verordening, maar wel valt onder de categorie "uitzonderlijke 
omstandigheden" die het mogelijk maken middelen uit het EFG beschikbaar te stellen; 

1. is het eens met de conclusie van de Commissie dat de aanvraag voor een financiële 
bijdrage uit het EFG die België op 19 december 2013 heeft ingediend, voor een financiële 
bijdrage in aanmerking komt uit hoofde van artikel 2, onder c), dat vereist dat er 
uitzonderlijke omstandigheden worden aangetoond, ook al wordt er niet aan de 
voorwaarden van artikel 2, onder a) en b), van de EFG-verordening voldaan; onderstreept 
evenwel dat de gebruikmaking van artikel 2, onder c), per geval moet worden 
geëvalueerd en geen algemene methode voor beschikbaarstelling van middelen uit het 
EFG mag worden wanneer niet aan de basisvoorwaarden wordt voldaan;

2. benadrukt dat het EFG een speciaal instrument is dat de Unie in staat stelt op bepaalde 
onvoorziene omstandigheden te reageren, en zijn hoofddoel moet behouden, namelijk 
steun verlenen wanneer tijdens een referentieperiode een groot aantal werknemers 
(minimum 500) wordt ontslagen als gevolg van door de globalisering en de wereldwijde 
financiële en economische crisis veroorzaakte grote structurele veranderingen in de 
wereldhandelspatronen; benadrukt dat het EFG niet mag dienen als vervanging van 
andere Europese structuur- en investeringsfondsen, zoals het Europees Sociaal Fonds, 
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maar ter aanvulling van die fondsen moet worden gebruikt; benadrukt dat de 
uitzonderlijke omstandigheden die het mogelijk maakt middelen uit het EFG beschikbaar 
te stellen, niet van bovengenoemd toepassingsgebied mogen afwijken;

3. stelt vast dat de Belgische autoriteiten de aanvraag voor een financiële bijdrage uit het 
EFG op 19 december 2013 hebben ingediend uit hoofde van de EFG-verordening, die 
geen maximumtermijn voor de instructie voorschrijft, en dat de Commissie haar 
beoordeling op 21 januari 2014 bekend heeft gemaakt; betreurt dat er onvoldoende 
informatie is gegeven over de aangevoerde uitzonderlijke omstandigheden; onderstreept 
dat dergelijke uitzonderlijke omstandigheden naar behoren moeten worden geëvalueerd 
om een afwijking van de voorwaarden van artikel 2, onder a) en b), van de EFG-
verordening te kunnen krijgen;

4. spreekt zijn bezorgdheid uit over de duur van de procedure vanaf de datum van de eerste 
ontslagen tot de beoordeling van de aanvraag; herinnert eraan dat het doel van het EFG is 
ontslagen werknemers zo snel mogelijk hulp te bieden;

5. dringt er bij de lidstaten en alle betrokken instellingen op aan de nodige inspanningen te 
leveren om de procedurele en begrotingsregelingen te verbeteren teneinde de 
beschikbaarstelling van middelen uit het EFG te bespoedigen; wijst in dit opzicht op de 
verbeterde procedure die de Commissie heeft ingesteld naar aanleiding van het verzoek 
van het Parlement om snellere toekenning van subsidies, met als doel de beoordeling 
door de Commissie van de subsidiabiliteit van een EFG-aanvraag het Europees Parlement 
en de Raad voor te leggen samen met het voorstel voor de beschikbaarstelling van 
middelen uit het EFG, en neemt nota van de vaststelling van de nieuwe EFG-verordening 
(Verordening (EU) nr. 1309/2013), die de efficiëntie, transparantie, 
verantwoordingsplicht en zichtbaarheid van het EFG helpt vergroten;

6. dringt er bij de lidstaten op aan de uitwisseling van best practices te benutten en met name 
te leren van de ervaringen van die lidstaten en regionale en lokale autoriteiten die reeds 
nationale informatienetwerken op het gebied van het EFG hebben opgezet, waarbij de 
sociale partners en de belanghebbenden op lokaal en regionaal niveau betrokken zijn, 
teneinde over een goede structuur voor steunverlening te beschikken als zich een situatie 
voordoet die binnen het toepassingsgebied van het EFG valt; 

7. begroet met instemming dat de Belgische autoriteiten op 31 augustus 2013 besloten reeds 
aan te vangen met de uitvoering van de individuele diensten voor de getroffen 
werknemers, om de werknemers snel bijstand te bieden, geruime tijd voordat er een 
besluit was genomen of zelfs maar een aanvraag was ingediend voor toekenning van EFG-
steun voor het voorgestelde gecoördineerde pakket;

8. neemt er nota van dat de sector die veiligheidsglas voor de automobielindustrie 
produceert, economisch ernstig is ontwricht ingevolge verschillende factoren, zoals een 
daling van de productie van veiligheidsglas voor de automobielindustrie in de Unie, een 
stijging van het marktaandeel van concurrenten uit niet-lidstaten en een stijging van de 
invoer van deze producten in de Unie; neemt er nota van dat de activiteiten van SGS 
Benelux nauw verband hielden met de productietrends in de automobielindustrie, en dat 
de productie van personenauto's in de EU-27 tussen 2007 en 2012 is gedaald van 21,9 tot 
19,5 miljoen eenheden, terwijl de wereldwijde productie tijdens dezelfde periode is 
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gestegen van 47,5 tot 60,6 miljoen eenheden; stelt voorts vast dat er bij producenten en 
leveranciers in de automobielindustrie een algemene trend is om de productie binnen de 
EU van West-Europa (met name Frankrijk, België en Spanje) naar Oost-Europa te 
verplaatsen; 

9. neemt er nota van dat er geen andere EFG-aanvragen zijn ingediend die specifiek 
betrekking hadden op de sector die glas voor de automobielsector produceert1, maar wel 
een reeks aanvragen die verband hielden met producenten van motorvoertuigen of 
leveranciers van uitrusting voor de automobielsector2;

10. stelt vast dat de ontslagen bij SGS vooral bandwerkers betreffen (83% van de 
desbetreffende werknemers hebben het arbeidersstatuut); is van mening dat de ontslagen 
werknemers, gezien de situatie van de arbeidsmarkt in de getroffen regio, zullen moeten 
worden omgeschoold om werk te vinden in andere beroepen en/of sectoren;

11. betreurt dat, gezien de sociaaleconomische situatie van de betrokken regio en van de 
aangrenzende regio's (Charleroi en Namen), de kansen op werk in de regio voor de 
ontslagen werknemers van SGS Benelux beperkt zijn, omdat zij waarschijnlijk voor een 
beperkt aantal banen in de glassector met veel andere werknemers met vergelijkbare 
kwalificaties en ervaring moeten concurreren; herinnert eraan dat de structurele 
werkloosheid in de regio relatief hoog is, dat er relatief veel langdurig werklozen zijn en 
dat de kwalificatie- en vaardigheidsniveaus relatief laag zijn; onderstreept dat de ontslagen 
bij SGS Benelux bijgevolg moeten worden gezien tegen de moeilijke plaatselijke 
sociaaleconomische achtergrond; 

12. stelt vast dat de in de aanvraag vermelde individuele dienstverlening bestaat uit 
verscheidene maatregelen om de werknemers te helpen met hun terugkeer op de 
arbeidsmarkt of met administratieve procedures, waarvan de meeste naar verwachting 
alle werknemers ten goede zullen komen;

13. stelt vast dat het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening waarvoor 
medefinanciering wordt aangevraagd, de volgende maatregelen omvat voor de terugkeer 
van de 257 ontslagen werknemers naar de arbeidsmarkt (per categorie): (1) individuele 
hulp bij het zoeken van een baan, casemanagement en algemene voorlichting, (2) 

1 Zie de EFG-database op http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582. 
2 Zie de ontwerpvoorstellen van de Commissie met betrekking tot de aanvragen EGF/2007/001 
FR/Peugeot leveranciers (Besluit COM(2007) 415 definitief van 12.7.2007), EGF/2007/010 PT/Lissabon-
Alentejo (Besluit COM(2009) 94 definitief van 20.2.2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (Besluit COM(2008) 547 
definitief van 9.9.2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón (Besluit COM(2009) 150 definitief van 
20.3.2009), EGF/2009/007 SE/Volvo en EGF/2009/009 AT/Stiermarken (Besluit COM(2009) 602 definitief van 
27.10.2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (Besluit COM(2010) 7 definitief van 22.1.2010), EGF/2009/019 
FR/Renault (Besluit COM(2011) 420 definitief van 11.7.2011), EGF/2010/002 ES/Catalonië automobielsector 
(Besluit COM(2010) 453 definitief van 2.9.2010), EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie automobielsector (Besluit 
COM(2010) 616 definitief van 29.10.2010), EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium (Besluit COM(2011) 
212 definitief van 14.4.2011), EGF/2011/003 DE/Arnsberg en Düsseldorf, automobielsector (Besluit 
COM(2011) 447 definitief van 20.7.2011), EGF/2011/005 PT/Norte-Centro automobielsector (Besluit 
COM(2011) 664 definitief van 13.10.2011), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (Besluit COM(2014) 116 final 
van 5.3.2014), EGF/2012/005 SE/Saab (Besluit COM(2012) 622 final van 19.10.2012), EGF/2013/006 PL/Fiat 
Auto Poland (Besluit COM(2014) 699 final van 10.11.2014) en EGF/2013/012 BE/Ford Genk (Besluit 
COM(2014) 532 final van 22.8.2014).
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opleiding en omscholing en (3) bevordering van ondernemerschap; 

14. juicht toe dat de sociale partners en organisaties betrokken waren bij de algemene 
coördinatie en uitvoering van de maatregelen: de vakbonden (FGTB, CSC), Forem (de 
Waalse Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling), de sectorale centra voor 
beroeps- en technologische opleiding die actief zijn in het Waalse Gewest, het 
Agentschap voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Franstalige Gemeenschap van 
België en de Waalse regering; waardeert het bovendien dat de vakbonden rechtstreeks 
betrokken zijn bij het beheer van de twee omscholingscellen die speciaal zijn opgericht 
voor elk afzonderlijk bedrijf;

15. wijst erop dat steun met autonomie en toegankelijkheid op regionaal niveau moet worden 
opgevoerd en aangemoedigd teneinde een bottom-up ethos te bewerkstellingen en 
plaatselijke oplossingen op regionaal niveau mogelijk te maken als zich een situatie 
voordoet die binnen het toepassingsgebied van het EFG valt;

16. neemt nota van de maatregelen die zijn voorgesteld om de inzetbaarheid van de ontslagen 
werknemers te verbeteren; herinnert eraan dat de gepersonaliseerde diensten die moeten 
worden ondersteund door het EFG geen uitkeringen inhouden;

17. neemt er nota van dat maatregelen die krachtens de Belgische federale wetgeving 
verplicht zijn in het kader van de procedures voor collectieve ontslagen en die worden 
uitgevoerd als onderdeel van de standaardactiviteiten van de omscholingscellen (zoals 
outplacement, opleiding, hulp bij het zoeken van een baan, loopbaanadvies enz.) niet in 
deze EFG-aanvraag zijn opgenomen;

18. herinnert eraan dat de inzetbaarheid van alle werknemers verbeterd moet worden door 
aangepaste opleidingen en de erkenning van de in de loop van het beroepsleven opgedane 
vaardigheden en bekwaamheden; verwacht dat de opleiding die in het gecoördineerde 
pakket wordt aangeboden, niet alleen is afgestemd op de behoeften van de ontslagen 
werknemers, maar ook op het huidige bedrijfsklimaat;

19. verwelkomt dat het beginsel van gelijkheid tussen vrouwen en mannen, alsmede van non-
discriminatie, wordt en zal worden toegepast tijdens de verschillende stadia van uitvoering 
van en toegang tot de EFG-maatregelen;

20. is verheugd dat de sociale partners bij de opstelling van het sociaal plan en de uitvoering 
van de maatregelen betrokken waren;

21. benadrukt dat met de EFG-steun alleen actieve arbeidsmarktmaatregelen kunnen worden 
medegefinancierd die duurzame werkgelegenheid voor de lange termijn opleveren; 
herhaalt dat uit het EFG afkomstige steun niet in de plaats mag komen van maatregelen 
waartoe ondernemingen verplicht zijn krachtens de nationale wetgeving of collectieve 
overeenkomsten, noch van maatregelen voor de herstructurering van ondernemingen of 
sectoren;

22. hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

23. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen 
en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;
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24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan 
de Raad en de Commissie.
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BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing 
aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 
december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 
(aanvraag EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, België)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering1, 
en met name artikel 12, lid 3,
Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel beheer2, en met name punt 13,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opgericht om extra 
steun te verlenen aan werknemers die worden ontslagen als gevolg van door de 
globalisering veroorzaakte grote structurele veranderingen in de 
wereldhandelspatronen en om hen te helpen bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt.

(2) Zoals vastgesteld in artikel 12 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de 
Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20203 mag 
het EFG het jaarlijks maximumbedrag van 150 miljoen EUR (prijzen 2011) niet 
overschrijden.

(3) België heeft op 19 december 2013 een aanvraag ingediend om fondsen uit het EFG 
beschikbaar te stellen met betrekking tot ontslagen in het bedrijf Saint-Gobain Sekurit 
Benelux SA en heeft aanvullende informatie toegevoegd tot en met 4 juli 2014. Deze 
aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor het bepalen van financiële bijdragen zoals 
vastgelegd in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1927/2006. Bijgevolg stelt de 
Commissie voor om een bedrag van 1 339 928 EUR beschikbaar te stellen.

(4) Er moeten dan ook middelen uit het EFG beschikbaar worden gesteld om een 
financiële bijdrage te leveren voor de door België ingediende aanvraag,

1 PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1.
2 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
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HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 
wordt een bedrag van 1 339 928 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar 
gesteld uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering.

Artikel 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad
De voorzitter De voorzitter
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TOELICHTING

I. Achtergrond
Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering is opgericht om extra steun te 
verlenen aan werknemers die lijden onder de gevolgen van grote structurele veranderingen in 
de wereldhandelspatronen. 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 
tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20201 en van artikel 12 van 
Verordening (EU) nr. 1927/20062 mag het jaarlijkse maximumbedrag ten behoeve van het 
fonds niet meer dan 150 miljoen EUR bedragen (in prijzen van 2011). De benodigde bedragen 
worden als voorziening opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie.

Overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer3 verloopt de procedure om 
het fonds te activeren als volgt: na een positieve beoordeling van een aanvraag legt de 
Commissie een voorstel tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds aan de 
begrotingsautoriteit voor, samen met een bijbehorend overschrijvingsverzoek. Indien er geen 
eensgezindheid bestaat, wordt er een trialoogprocedure ingeleid.

II. De aanvraag voor Saint-Gobain Sekurit en het voorstel van de Commissie 
Op 21 januari 2015 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een besluit betreffende 
de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering aan België om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te ondersteunen van 
werknemers die zijn ontslagen als gevolg van door de globalisering veroorzaakte grote 
structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen.

Deze aanvraag voor de beschikbaarstelling van een totaalbedrag van 1 339 928 EUR uit het 
EFG voor België is de zesde die in het kader van de begroting 2015 wordt behandeld. De 
aanvraag betreft 257 gedwongen ontslagen in de referentieperiode van 31 augustus 2013 tot 
en met 31 december 2013. De aanvraag werd ingediend in het kader van het criterium voor 
steunverlening van artikel 2, onder c), van de EFG-verordening, op grond waarvan een 
aanvraag in uitzonderlijke omstandigheden als ontvankelijk kan worden aangemerkt, zelfs als 
niet wordt voldaan aan de criteria voor steunverlening van artikel 2, onder a) of b), van de 
EFG-verordening, wanneer de gedwongen ontslagen ernstige gevolgen hebben voor de 
werkgelegenheid en de lokale economie.

De aanvraag is op 19 december 2013 bij de Commissie ingediend. De Commissie heeft 
geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de in Verordening (EG) nr. 1927/20064, artikel 2, 
onder b), neergelegde voorwaarden voor het gebruik van het EFG.

Volgens de gegevens van de Belgische autoriteiten is de sector die veiligheidsglas voor de 
automobielindustrie produceert, economisch ernstig ontwricht ingevolge verschillende 

1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
2 PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1.
3 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
4 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.
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factoren, zoals een daling van de productie van veiligheidsglas voor de automobielindustrie in 
de Unie, een stijging van het marktaandeel van concurrenten uit niet-EU-landen en een 
stijging van de invoer van deze producten in de Unie.

De activiteiten van SGS Benelux nauw verband hielden met de productietrends in de 
automobielindustrie, en dat de productie van personenauto's in de EU-27 tussen 2007 en 2012 
is gedaald van 21,9 tot 19,5 miljoen eenheden, terwijl de wereldwijde productie is gestegen 
van 47,5 tot 60,6 miljoen eenheden. Voorts is er bij producenten en leveranciers in de 
automobielindustrie een algemene trend om de productie binnen de EU van West-Europa 
(met name Frankrijk, België en Spanje) naar Oost-Europa te verplaatsen. 

Daardoor heeft SGS Benelux volgens de gegevens die de Belgische autoriteiten hebben 
verstrekt1 tussen 2007 en 2012 een exploitatieverlies van 20,46 miljoen EUR geleden, terwijl 
de andere ondernemingen van Saint-Gobain Sekurit in de EU er tijdens dezelfde periode nog 
steeds in slaagden exploitatiewinsten te boeken. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de 
activiteiten van SGS geconcentreerd raakten in winstgevender entiteiten en dat er bij SGS 
Benelux ontslagen vielen.

Het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening waarvoor medefinanciering wordt 
aangevraagd, omvat de volgende maatregelen voor de terugkeer van 257 ontslagen 
werknemers naar de arbeidsmarkt: individuele hulp bij het zoeken van een baan, 
casemanagement en algemene voorlichting, opleiding en omscholing en bevordering van 
ondernemerschap.

Volgens de Belgische autoriteiten vormen de maatregelen, die op 31 augustus 2013 in gang 
zijn gezet, samen een gecoördineerd pakket van individuele diensten en is hierbij sprake van 
actieve arbeidsmarktmaatregelen die zijn gericht op de terugkeer naar de arbeidsmarkt van de 
werknemers. 

De Belgische autoriteiten hebben in hun aanvraag het volgende bevestigd:

– de financiële bijdrage van het EFG komt niet in de plaats van maatregelen die 
krachtens de nationale wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten onder 
de verantwoordelijkheid van ondernemingen vallen2;

– de maatregelen hebben ten doel steun te verlenen aan individuele werknemers 
en worden niet gebruikt om ondernemingen of sectoren te herstructureren;

– de maatregelen ontvangen geen financiële steun van andere fondsen of 
financiële instrumenten van de Unie3.

1 Bron: Syndex-studie, mei 2013.
2 Dankzij de financiële bijdrage van het EFG zullen de Belgische autoriteiten de outplacementdiensten langer 
dan tijdens de verplichte perioden kunnen verstrekken, en zullen zij extra maatregelen kunnen uitvoeren. Bij de 
berekening van de kosten waarvoor een bijdrage van het EFG wordt gevraagd, zullen de Belgische autoriteiten 
rekening houden met de maatregelen die zijn uitgevoerd tijdens de periode waar daarvoor een wettelijke 
verplichting geldt (dit betreft uitsluitend de maatregel "omscholing (ondersteuning / begeleiding / integratie)". 
Het aantal uren outplacementdiensten tijdens de wettelijk verplichte periode zal worden afgetrokken van het 
totale aantal uren outplacementdiensten die elke beoogde begunstigde zal hebben genoten.
3 Het ESF heeft onder prioriteitsas 2.2 van het operationele convergentieprogramma voor 2008-2013 financiële 
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Wat de beheers- en controlesystemen betreft, heeft België de Commissie meegedeeld dat de 
financiële bijdrage van het EFG wordt beheerd en gecontroleerd door dezelfde instanties die 
de financiering het Europees Sociaal Fonds (ESF) beheren en controleren. Binnen het ESF-
Agentschap van de Federatie Wallonië-Brussel zal één entiteit fungeren als beheersautoriteit 
en een andere entiteit van het ESF-Agentschap als betalingsautoriteit. Het secretariaat-
generaal van de Federatie Wallonië-Brussel zal fungeren als certificeringsautoriteit en 
FOREM als bemiddelende instantie.

III. Procedure
Om middelen uit het fonds te kunnen inzetten, heeft de Commissie de begrotingsautoriteit een 
overschrijvingsverzoek doen toekomen voor een totaalbedrag van 1 339 928 EUR.

Dit is het zesde voorstel tot overschrijving voor de beschikbaarstelling van middelen uit het 
fonds dat tot op heden in 2015 naar de begrotingsautoriteit is gezonden. 

De trialoog over het voorstel van de Commissie voor een besluit betreffende de 
beschikbaarstelling van middelen uit het EFG kan plaatsvinden in een vereenvoudigde vorm, 
zoals voorzien in artikel 12, lid 5, van de rechtsgrondslag, tenzij het Parlement en de Raad 
niet tot overeenstemming kunnen komen.

Overeenkomstig een interne afspraak zal de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken bij 
dit proces worden betrokken, zodat zij op constructieve wijze kan bijdragen aan de 
beoordeling van de aanvragen voor steun uit het EFG. 

steun verleend aan een project (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), dat tot doel had 
pedagogische methoden voor omscholingscellen in het algemeen te ontwikkelen.
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE 
ZAKEN

ZP/ch D(2015)4224

De heer Jean Arthuis
Voorzitter van de Begrotingscommissie
ASP 09G205

Betreft: Advies inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EFG) in dossier EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain 
Sekurit 

Mijnheer de voorzitter,

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) en haar werkgroep EFG hebben de 
beschikbaarstelling van middelen uit het EFG in dossier EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit 
onderzocht en het volgende advies goedgekeurd.
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de werkgroep EFG zijn voorstander van 
de beschikbaarstelling van middelen uit het Fonds voor het verlangde doel. De commissie 
EMPL formuleert in dit verband een aantal opmerkingen, zonder evenwel de betaling ter 
discussie te willen stellen.

Het advies van de commissie is gebaseerd op de volgende overwegingen:

A) overwegende dat de aanvraag is gebaseerd op artikel 2, onder c), van Verordening (EG) 
nr. 1927/2006 (EFG verordening) en betrekking heeft op 257 ontslagen werknemers van 
Saint-Gobain Sekurit (SGS) Benelux in de sector veiligheidsglas voor de 
automobielindustrie in Auvelais, bij Sambreville, binnen de referentieperiode van 31 
augustus 2013 tot 31 december 2013; 

B) overwegende dat de sector die veiligheidsglas voor de automobielindustrie produceert, 
naar zeggen van de Belgische autoriteiten economisch ernstig ontwricht is door 
verschillende factoren, zoals een daling van de productie van veiligheidsglas voor de 
automobielindustrie in de Unie, een stijging van het marktaandeel van concurrenten uit 
niet-EU-landen en een stijging van de invoer van deze producten in de Unie; 

C) overwegende dat dat de activiteiten van SGS Benelux nauw verband hielden met de 
productietrends in de automobielindustrie, en dat volgens de door de Belgische regering 
verstrekte cijfers de productie van personenauto's in de EU-27 tussen 2007 en 2012 is 
gedaald van 21,9 tot 19,5 miljoen eenheden, terwijl de productie in de rest van de wereld 
steeg van 47,5 tot 60,6 miljoen eenheden; deze teruggang in de autoproductie hangt samen 
met een algemene daling van de consumptieve vraag in de EU als gevolg van de crisis, 
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hetgeen wederom heeft geleid tot een afnemende vraag naar auto-onderdelen in de EU, 
waaronder de toeleveranciers van de auto-industrie zwaar te lijden hebben;

D) overwegende dat de overgrote meerderheid (98,8%) van de werknemers waarop de 
maatregelen betrekking hebben man is, en 0,2% vrouw; overwegende dat 91,8 % van de 
werknemers tussen 25 en 54 jaar oud is en 6,2 % tussen 55 en -64; 

E. overwegende dat de ontslagen bij SGS Benelux naar verwachting een aanzienlijk deel van 
de werkgelegenheid in de zone Neder-Samber verloren zal doen gaan;

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt derhalve de ten principale 
bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie over de 
Belgische aanvraag op te nemen:

1. Merkt op dat de autoriteiten in hun aanvraag gebruik maken van de uitzonderingscriteria 
van artikel 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 1927/2006; is het met de Commissie 
eens dat is voldaan is aan de voorwaarden van de EFG-verordening en dat België 
bijgevolg recht heeft op een financiële bijdrage op grond van die verordening; 

2. stelt vast dat de ontslagen bij SGS vooral bandwerkers betreffen (83% van de 
desbetreffende werknemers hebben het arbeidersstatuut), is van mening dat de ontslagen 
werknemers, gezien de situatie van de arbeidsmarkt in de getroffen regio, zullen moeten 
worden omgeschoold om werk te vinden in andere beroepen en/of sectoren;

3. stelt vast dat de in de aanvraag vermelde individuele dienstverlening bestaat uit 
verscheidene maatregelen om de werknemers te helpen met hun terugkeer op de 
arbeidsmarkt of met administratieve procedures, waarvan de meeste naar verwachting alle 
werknemers ten goede zullen komen; 

4. neemt er nota van dat maatregelen die krachtens de Belgische federale wetgeving 
verplicht zijn in het kader van de procedures voor collectieve ontslagen en die worden 
uitgevoerd als onderdeel van de standaardactiviteiten van de omscholingscellen (zoals 
outplacement, opleiding, hulp bij het zoeken van een baan, loopbaanadvies enz.) niet in 
deze EFG-aanvraag zijn opgenomen;

5. juicht toe dat de sociale partners bij de opstelling van het sociaal plan en de uitvoering van 
de maatregelen betrokken waren; 

Hoogachtend,

Marita ULVSKOG, 

Waarnemend voorzitter, eerste ondervoorzitter
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

De heer Jean ARTHUIS
Voorzitter
Begrotingscommissie
Europees Parlement
ASP 09 G 205
B 1047 Brussel

Geachte heer Arthuis,

Betreft: Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing 
aan de globalisering

Zes afzonderlijke Commissievoorstellen voor een besluit om middelen uit het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering (EFG) beschikbaar te stellen werden voor advies 
doorverwezen naar de Commissie regionale ontwikkeling. Naar ik begrijp is het de bedoeling 
dat op 26 september over elk van deze voorstellen in de Begrotingscommissie een verslag zal 
worden aangenomen.

- COM(2014)0725 behelst een voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit 
het EFG ter hoogte van 981 956 EUR voor actieve arbeidsmarktmaatregelen ter 
facilitering van de herintegratie van 708 werknemers die zijn ontslagen na de sluiting 
van Duferco Belgium SA en personeelsinkrimping bij NLMK La Louvière SA, die 
actief zijn in de sector vervaardiging van metalen in primaire vorm, in de Belgische 
provincie Hainaut.

- COM(2014)0726 behelst een voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit 
het EFG ter hoogte van 1 094 760 EUR voor actieve arbeidsmarktmaatregelen ter 
facilitering van de herintegratie van 657 werknemers die zijn ontslagen bij aleo solar 
AG en haar twee dochtermaatschappijen aleo solar Dritte Produktion GmbH 
(Prenzlau) en aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg), die actief zijn in de sector 
computers en elektronische en optische producten in the of Brandenburg en Weser-
Ems, Duitsland.

- COM(2014)0734 behelst een voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit 
het EFG ter hoogte van 1.591.486 EUR voor actieve arbeidsmarktmaatregelen ter 
facilitering van de herintegratie van 1285 werknemers die zijn ontslagen bij 
ArcelorMittal Liège S.A., die actief is in de sector vervaardiging van metalen in 
primaire vorm, in de Belgische provincie Hainaut.
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- COM(2014)0735 betreft een voorstel voor een financiële bijdrage van 1.222.854 euro 
voor actieve arbeidsmarktmaatregelen ter facilitering van de herintegratie van 1030 
werknemers die zijn ontslagen bij Caterpillar Belgium S.A, actief in de sector 
productie van machines en uitrusting, in de Belgische provincie Hainaut.

- COM(2015)0009 behelst een voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit 
het EFG ter hoogte van 1.339.928 EUR voor actieve arbeidsmarktmaatregelen ter 
facilitering van de herintegratie van 257 werknemers die zijn ontslagen na de sluiting 
van de productie-eenheid voor auto-veiligheidsglas van Saint-Gobain Sekurit Benelux 
in Auvelais, België.

- COM(2015)0013 behelst een voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit 
het EFG ter hoogte van 115 205 EUR voor actieve arbeidsmarktmaatregelen ter 
facilitering van de herintegratie van 615 werknemers die zijn ontslagen bij de 
producent van chemische producten Zaklady Chemiczne Zachem in Polen.

De commissiecoördinatoren hebben deze voorstellen besproken en mij verzocht u er 
schriftelijk van op de hoogte te stellen dat de Commissie regionale ontwikkeling in 
meerderheid geen bezwaar heeft tegen de beschikbaarstelling van de voornoemde bedragen 
uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, zoals door de Commissie 
voorgesteld. 

Hoogachtend,

Iskra MIHAYLOVA 
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