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middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2017/000 

TA 2017 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2017)0101 – C8-

0097/2017 – 2017/2033(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2017)0101 – C8-0097/2017), 

– 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. 1927/20061 (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, 

– gezien zijn resolutie van 13 april 2016 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 (EGF/2016/000 TA 2016 - 

Technische bijstand op initiatief van de Commissie)4, 

– gezien de trialoogprocedure als bedoeld in punt 13 van het IIA van 2 december 2013, 

                                                 
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. 
4  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0112. 



 

 

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

– gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0157/2017), 

A. overwegende dat de 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 of de wereldwijde financiële en economische 

crisis ondervinden, en hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt; 

B. overwegende dat steun van de Unie aan ontslagen werknemers flexibel 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 

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 middelen beschikbaar te 

stellen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG); 

C. overwegende dat de vaststelling van de EFG-verordening vorm geeft aan de 

overeenkomst tussen het Parlement en de Raad om het criterium "crisisafwijking" 

opnieuw in te voeren, de financiële bijdrage van de Unie te verhogen tot 60% van de 

totale geraamde kosten van de voorgestelde maatregelen, de efficiëntie voor de 

behandeling van EFG-aanvragen in de Commissie en door het Parlement en de Raad te 

verhogen door de termijn voor beoordeling en goedkeuring te verkorten, de 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; 

D. overwegende dat het maximale jaarlijkse bedrag dat voor het EFG beschikbaar is 150 

miljoen EUR bedraagt (prijzen van 2011) en dat in artikel 11, lid 1, van de EFG-

verordening wordt bepaald dat op initiatief van de Commissie jaarlijks maximaal 0,5 % 

van dit bedrag (d.w.z. 844 620 EUR in 2017) kan worden gebruikt voor technische 

bijstand, ter financiering van de voorbereiding van, het toezicht op, de 

gegevensverzameling voor en het creëren van een kennisbasis, administratieve en 

technische bijstand, informatie- en communicatieactiviteiten alsook boekhoudkundige, 

controle- en evaluatiewerkzaamheden die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de 

EFG-verordening; 

E. overwegende dat het Europees Parlement herhaaldelijk heeft gewezen op de 

noodzakelijke verbetering van de meerwaarde, de doeltreffendheid en de inzetbaarheid 

van begunstigden van het EFG als instrument van de Unie ter ondersteuning van 

werknemers die zijn ontslagen; 

F. overwegende dat het voorgestelde bedrag van 310 000 EUR overeenkomt met circa 

0,18 % van het jaarlijkse maximumbedrag voor het EFG in 2017 dat 70 000 EUR lager is 

dan in 2016; 

1. stemt ermee in dat de door de Commissie voorgestelde maatregelen gefinancierd worden 

als technische bijstand, in overeenstemming met artikel 11, leden 1 en 4, en artikel 12, 

leden 2, 3 en 4, van de EFG-verordening; 

2. verwelkomt de verlaging van het gevraagde bedrag in 2017 voor technische bijstand uit 

het EFG ten opzichte van 2016; is van mening dat het belangrijk is dergelijke aanvragen 



 

 

te beoordelen als percentage van de jaarlijkse bedragen die voor het EFG in eerdere jaren 

zijn gebruikt, en niet alleen als aandeel van het maximum dat dat jaar kan worden 

besteed; 

3. wijst op het belang van monitoring en gegevensverzameling; herinnert aan het belang van 

een reeks grondige statistieken die op passende wijze zijn opgesteld, zodat ze 

gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk zijn; verwelkomt de toekomstige 

terbeschikkingstelling van de tweejaarlijkse verslagen van 2017 en verzoekt om een 

openbare en brede verspreiding van die verslagen in de hele Unie; 

4. herinnert aan het belang van een specifieke website over het EFG die toegankelijk is voor 

alle burgers van de Unie; benadrukt het belang van meertaligheid bij de communicatie 

met het brede publiek; vraagt om een gebruikersvriendelijker internetomgeving en spoort 

de Commissie aan tot verbetering van de inhoudelijke waarde van haar publicaties en 

audiovisuele activiteiten als voorzien in artikel 11, lid 4, van het EFG-verordening; 

5. verwelkomt het voortgezette werk aan de gestandaardiseerde procedures voor EFG-

aanvragen en -beheer, gebruikmakend van de functies van het systeem voor elektronische 

gegevensuitwisseling (SFC 2014), wat een vereenvoudiging en snellere verwerking van 

aanvragen mogelijk maakt, alsmede een betere verslaglegging; wijst erop dat de 

Commissie de financiële verrichtingen van het EFG heeft vereenvoudigd door de 

invoering van een interface tussen SFC en het boekhoudkundige en financiële 

informatiesysteem ABAC; wijst erop dat alleen nog verdere verfijningen en aanpassingen 

voor eventuele wijzigingen nodig zijn, waarmee de EFG-bijdrage feitelijk wordt beperkt 

tot dat soort uitgaven; 

6. wijst erop dat de procedure voor de integratie van het EFG in SFC2014 al jaren loopt en 

dat de relevante kosten voor de EFG-begroting relatief hoog zijn; verwelkomt de lagere 

kosten ten opzichte van eerdere jaren, wat een gevolg is van het feit dat het project nu in 

een stadium is aanbeland waarin alleen nog verdere verfijningen en aanpassingen nodig 

zijn; 

7. wijst nogmaals op het belang van netwerken en de uitwisseling van informatie over het 

EFG, om de verspreiding van beste praktijken mogelijk te maken; steunt daarom de 

financiering van de Deskundigengroep van contactpersonen van het EFG en de 

netwerkseminars over de implementatie van het EFG; verwacht dat deze informatie-

uitwisseling ook zal bijdragen tot een betere en gedetailleerdere verslaglegging over de 

mate van succes van de maatregelen in de lidstaten, in het bijzonder over het 

herintredingspercentage van begunstigden; 

8. wijst erop dat de Commissie voornemens is 70 000 EUR van het beschikbare bedrag voor 

technische bijstand te gebruiken voor het houden van twee vergaderingen van de 

Deskundigengroep van contactpersonen van het EFG; wijst tevens op het voornemen van 

de Commissie om 120 000 EUR te gebruiken voor het bevorderen van netwerken tussen 

de lidstaten door middel van seminars, EFG-uitvoeringsorganen en sociale partners; 

verwelkomt dat de Commissie bereid was om leden van de EFG-werkgroep van het 

Parlement uit te nodigen voor het recente EGF Networking Seminar dat plaatsvond in 

Bergen; roept de Commissie op het Parlement te blijven uitnodigen voor dergelijke 

vergaderingen en seminars, overeenkomstig de relevante bepalingen van het 

Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese 



 

 

Commissie1; 

9. benadrukt dat het nodig is het contact verder te versterken tussen alle betrokkenen bij 

EFG-aanvragen, waaronder met name de sociale partners en de belanghebbenden op 

regionaal en lokaal niveau, om zo veel mogelijk synergieën tot stand te brengen; wijst 

erop dat de interactie tussen de nationale contactpersoon en de regionale of lokale 

uitvoeringspartners moet worden versterkt en dat er duidelijke afspraken moeten worden 

gemaakt over communicatie, ondersteuning en informatievoorziening (interne verdeling 

van taken en bevoegdheden), waarmee alle partners moeten instemmen; 

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

11. 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; 

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan 

de Raad en de Commissie. 

                                                 
1  PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47. 



 

 

BIJLAGE 

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing 

aan de globalisering (EGF/2017/000 TA 2017 - Technische bijstand op initiatief van de 

Commissie) 

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de 

definitieve handeling: Besluit (EU) 2017/742.) 

 


