
 

AD\1093738NL.doc  PE573.206v03-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie begrotingscontrole 
 

2015/2284(INI) 

28.4.2016 

ADVIES 

van de Commissie begrotingscontrole 

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

inzake de werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees 

Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 

(2015/2284(INI)) 

Rapporteur voor advies: Marco Valli 

 



 

PE573.206v03-00 2/7 AD\1093738NL.doc 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1093738NL.doc 3/7 PE573.206v03-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

− 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 

globalisering (de "EFG-verordening")1, 

− gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

(2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006 (de "nieuwe EFG-

verordening")2, 

− gezien het verslag van de Commissie van 22 juli 2015 over de activiteiten van het 

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering in 2013 en 2014 

(COM(2015)0355), 

− gezien Speciaal Verslag nr. 7/2013 van de Rekenkamer over het Europees Fonds voor 

aanpassing aan de globalisering, met de antwoorden van de Commissie3 (het "verslag van 

de Rekenkamer"), 

A. overwegende dat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) als 

opdracht heeft steun te verlenen aan werknemers die worden ontslagen als gevolg van 

grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen; 

B. overwegende dat krachtens artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1309/2013 de Commissie 

het Europees Parlement en de Raad om de twee jaar een kwantitatief en kwalitatief 

verslag moet doen toekomen over de activiteiten die het EFG de voorafgaande twee jaren 

heeft ondernomen; 

C. overwegende dat het EFG opgezet is om iets te doen aan ad hoc-noodsituaties, in 

tegenstelling tot het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat ook steunt geeft aan ontslagen 

werknemers, maar veeleer bedoeld is voor het aanpakken van structurele 

onevenwichtigheden, in het bijzonder middels programma's voor levenslang leren; 

1. stelt vast dat het EFG, vanaf de datum van de eerste aanvraag tot september 2015, in totaal 

ongeveer 545 miljoen EUR van de Uniebegroting heeft toegekend en ongeveer 390 

miljoen EUR van de nationale begrotingen voor in totaal 139 goedgekeurde aanvragen uit 

de lidstaten; 

2. acht het noodzakelijk krachtiger te stimuleren dat het EFG gebruikt wordt om 

bedrijfsverplaatsingen te voorkomen en tegen te gaan en om sectorale crises op te lossen 

die het gevolg zijn van schommelingen van de prijzen en van de wereldwijde vraag; 

                                                 
1  PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1. 
2 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855. 
3 PB C 182 van 27.6.2013, blz. 3. 
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3. MAAKT uit het verslag van de Rekenkamer op dat bijna alle in aanmerking komende 

werknemers voor gepersonaliseerde EFG-maatregelen in aanmerking zijn gekomen; 

merkt op dat de aan de potentiële begunstigden aangeboden diensten in de regel 

maatgesneden waren en daarom in potentie het meest succesvol; merkt daarnaast op dat 

de steun van het EFG in de regel goed gecoördineerd was met de ESF-maatregelen en de 

nationale arbeidsmarktmaatregelen, in die zin dat de bestaande maatregelen werden 

aangevuld met aanvullende EFG-maatregelen die speciaal op de behoeften van de 

werknemers waren toegesneden; 

4. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat in het EFG rekening wordt gehouden met de 

specifieke behoeften van zelfstandigen; benadrukt dat bedrijfsverplaatsingen en andere 

met de mondialisering samenhangende fenomenen, zoals de deeleconomie en 

robotisering, belangrijke sectoren van de Europese economie treffen, waar steeds meer 

mensen zelfstandig werken; 

5. neemt ter kennis dat in een aantal gevallen werkloos geworden werknemers die voorheen 

bij de leveranciers van een getroffen bedrijf in dienst waren, niet voor EFG-steun in 

aanmerking kwamen; neemt nota van de uitleg van de Commissie dat de getroffen 

werknemers van leveranciers lager in de toeleveringsketen nooit met opzet zijn 

uitgesloten, aangezien de Commissie er samen met de lidstaten naar streeft een redelijk 

evenwicht tot stand te brengen tussen volledige dekking en de tijd die nodig is voor het 

opstellen en indienen van een aanvraag; stelt vast dat de Commissie nader moet aangeven 

in welke sectoren de werknemers het meest kans op een nieuwe baan maken en of de 

aangeboden opleidingen zijn afgestemd op de toekomstige economische vooruitzichten 

en behoeften van de arbeidsmarkt in de regio's waar de ontslagen plaatsvonden; 

6. verzoekt de Commissie de drempel om in aanmerking te komen voor het EFG te verlagen 

van de huidige 500 ontslagen naar 100 voor middelgrote ondernemingen en naar 50 voor 

kleine ondernemingen om te verzekeren dat de steun aankomt bij de werknemers van 

kmo's, die meestal het zwaarst getroffen worden door de gevolgen van de mondialisering; 

7. geeft aan dat hoewel het EFG niet voor onvoorziene gebeurtenissen bedoeld is alle 

maatregelen in het kader van de EFG-verordening ook onder de ESF-verordening 

genomen kunnen worden; stelt vast dat sommige lidstaten vooral liever ESF-maatregelen 

nemen dan EFG-maatregelen omdat het ESF-medefinancieringspercentage hoger is, het 

ESF een snellere afwikkeling van de aanvragen kent, er bij het ESF, in tegenstelling tot 

bij het EFG, geen prefinanciering vereist is, de EFG-procedures lang duren en de EFG-

maatregelen aan strengere voorwaarden zijn verbonden; 

8. neemt er nota van dat het voor lidstaten in veel gevallen niet eenvoudig is aan te tonen dat 

de massa-ontslagen aan de EFG-criteria voldoen, iets dat nog moeilijker is indien er 

meerdere kmo's bij betrokken zijn; verzoekt de Commissie derhalve die tekortkomingen 

aan te pakken om van het EFG een goed werkende oplossing voor ontslagen werknemers 

te maken; 

9. stelt vast dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van de re-integratiegegevens door een 

aantal factoren negatief werden beïnvloed; wijst erop dat de lidstaten over het algemeen 

geen kwantitatieve re-integratiedoelstellingen hebben vastgesteld en dat de publieke of 

private werkgelegenheidsdiensten in sommige gevallen bij het verzamelen van re-

integratiegegevens geen onderscheid hebben aangebracht tussen EFG-, ESF en andere 
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nationale maatregelen; verzoekt de Commissie jaarlijks een volledig overzicht te 

verstrekken van de resultaten van elke EFG-maatregel en van de verzoeken om EFG-

steun die op het niveau van de Commissie zijn afgewezen, alsmede van de redenen 

waarom dit is gebeurd; 

10. onderstreept dat de lidstaten niet gevraagd werd onderscheid te maken tussen actieve 

arbeidsmarktmaatregelen, zoals opleidingssteun en steun voor het beginnen van een eigen 

bedrijf, en inkomenssteun voor werknemers in loondienst; stelt vast dat er verder geen 

specifieke informatie beschikbaar is die het, met het oog op het meten van de impact van 

het EFG, mogelijk zou maken de medegefinancierde ESF-projecten in kaart te brengen 

die ook aan de EFG-criteria zouden hebben voldaan; verzoekt de Commissie deze 

kwestie te bestuderen en verslag uit te brengen over het aantal en de omvang van ESF-

projecten die aan de EFG-interventiecriteria voldoen; 

11. stelt vast dat de Commissie verbeteringen heeft aangebracht aan de EFG-gegevensbank, 

waarin voor de statistieken kwantitatieve gegevens over EFG-dossiers worden 

bijgehouden, waarmee het voor de lidstaten eenvoudiger is aanvragen in te dienen en 

voor de Commissie om de gegevens over EFG-dossiers te analyseren en te vergelijken; 

stelt daarnaast vast dat de Commissie het EFG in het Shared Fund Management Common 

System heeft opgenomen, hetgeen ertoe zou moeten leiden dat grotere aantallen correcte 

en complete aanvragen worden ingediend en dat de tijd die nodig is om een door een 

lidstaat ingediende aanvraag door het Parlement en de Raad goedgekeurd te krijgen, 

wordt gereduceerd; is van oordeel dat de Commissie, in verband met transparantie en 

democratische verantwoordingsplicht, voor volledige toegankelijkheid tot alle 

documenten in verband met EFG-dossiers had moeten zorgen; 

12. wijst erop dat het in de EFG-aanvragen ontbreekt aan precieze gegevens over bedrijven 

waarvan de werkgevers betrokken zijn geweest bij EFG-maatregelen; verzoekt de 

Commissie precieze gegevens te verstrekken en na te gaan of de sluiting en/of ontslagen 

het gevolg zijn van een bedrijfsverplaatsing naar landen buiten de EU of EU-landen die 

een agressief fiscaal beleid voeren om investeringen aan te trekken; verzoekt de 

Commissie na te denken over een instrument om bedrijven die hun productie naar landen 

buiten de EU verplaatsen te verplichten bij te dragen aan de re-integratie van de ontslagen 

werknemers; 

13. vindt dat het EFG zijn financiële bijdrage snel ter beschikking moet kunnen stellen om de 

impact ervan te maximaliseren en de ontslagen werknemers in een zo vroeg mogelijk 

stadium na hun ontslag van de gefinancierde maatregelen te kunnen laten profiteren; wijst 

erop dat volgens het verslag van de Rekenkamer er gemiddeld 41 weken nodig zijn om 

een aanvraag voor EFG-steun goedgekeurd te krijgen; neemt ter kennis dat de Commissie 

ernaar streeft de termijnen daar waar mogelijk in te korten; realiseert zich daarnaast dat 

op basis van de geldende regels sommige onderdelen van de procedure niet kunnen 

worden ingekort; verzoekt de Commissie te laten weten of de wijzigingen in het systeem 

voor elektronische aanvragen en elektronische formulieren de EFG-procedures hebben 

helpen versnellen; 

14. neemt kennis van de opmerking van de Commissie dat de EFG-verordening geen 

kwantitatieve re-integratiedoelstellingen bevat en dat de verschillende EFG-maatregelen 

ook op andere manieren kunnen worden beoordeeld; onderstreept dat het moeilijk is 
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geweest het succes van het instrument en zijn bijdrage als een instrument door de re-

integratie van werknemers goed te meten; geeft aan dat het gecoördineerde pakket 

gepersonaliseerde maatregelen waaraan met EFG-middelen steun wordt toegekend in 

evenwicht moet worden gebracht met andere acties en deze moet aanvullen, teneinde tot 

een EU-meerwaarde te komen met duidelijke en zichtbare voordelen voor de Unie en 

haar burgers; 

15. herinnert eraan dat de financiële bijdragen uit het EFG in de eerste plaats gericht moeten 

zijn op actieve arbeidsmarktmaatregelen die een snelle en duurzame terugkeer van de 

begunstigden op de arbeidsmarkt beogen, binnen of buiten de sector waar zij 

oorspronkelijk werkzaam waren. stelt vast alle in het verslag van de Rekenkamer 

genoemde gecontroleerde dossiers inkomenssteunmaatregelen bevatten en dat deze 33 % 

van de vergoede kosten van alle EFG-dossiers uitmaakten; geeft aan dat de nieuwe EFG-

verordening de kosten van speciale, in duur beperkte maatregelen, zoals steun voor het 

zoeken van werk en stimulansen voor werkgevers voor aanwerving, plafonneert op 35 % 

van de totale kosten voor het gecoördineerde pakket, en dat de acties waaraan EFG-steun 

wordt toegekend niet bedoeld zijn ter vervanging van passieve 

socialebeschermingsmaatregelen waarin de lidstaten in hun nationale systemen voorzien. 
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