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Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering – EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op 
initiatief van de Commissie 
Resolutie van het Europees Parlement van 18 september 2019 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/2019/000 
TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2019)0290 – C9-
0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

 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 30 mei 2018 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/2018/000 TA 2018 - 
Technische bijstand op initiatief van de Commissie)4,

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(2018)0220.



 gezien zijn eerste lezing van het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG)1,

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

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0001/2019),

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 noodzakelijke en snelle 
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 met de vaststelling van de EFG-verordening uitvoering wordt gegeven 
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 
van 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 uit te breiden en de groep begunstigden te verruimen door 
daar zelfstandigen en jongeren aan 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, ligt 
op 150 miljoen EUR (prijzen van 2011), d.w.z. 175 748 000 EUR in prijzen van 2019, 
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 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 audit-, controle- en 
evaluatiewerkzaamheden die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de EFG-
verordening;

E. overwegende dat het voorgestelde bedrag van 610 000 EUR overeenkomt met ongeveer 
0,35 % van het maximumbedrag dat in 2019 op de jaarlijkse begroting voor het EFG 
beschikbaar is;

1. stemt ermee in dat de door de Commissie voorgestelde maatregelen gefinancierd 
worden als technische bijstand, overeenkomstig artikel 11, leden 1 en 4, en artikel 12, 
leden 2, 3 en 4, van de EFG-verordening;

2. wijst op het belang van monitoring en gegevensverzameling; wijst op het belang van 
een reeks robuuste statistieken die zijn opgesteld in een praktisch bruikbare vorm, zodat 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0019.



ze makkelijk toegankelijk en begrijpelijk zijn; 

3. herinnert aan het belang van een specifieke website over het EFG die toegankelijk is 
voor alle burgers van de Unie;

4. is verheugd dat de werkzaamheden in verband met de gestandaardiseerde procedures 
voor EFG-aanvragen en -beheer worden voortgezet, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
de functies van het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling (SFC2014), wat 
een vereenvoudiging en snellere verwerking van aanvragen mogelijk maakt, alsmede 
een betere verslaglegging;

5. wijst erop dat de Commissie voornemens is 190 000 EUR van het beschikbare bedrag 
voor administratieve en technische bijstand te besteden aan twee vergaderingen van de 
Deskundigengroep van contactpersonen van het EFG, die één lid per lidstaat telt, en 
twee seminars waaraan de EFG-uitvoeringsorganen en sociale partners deelnemen; 

6. roept de Commissie op het Parlement consequent te blijven uitnodigen voor deze 
vergaderingen en seminars, overeenkomstig de relevante bepalingen van het 
Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Parlement en de Commissie; 

7. pleit voor verdere versterking van het contact 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;

8. is verheugd dat de evaluatie achteraf, waarvoor de Commissie 300 000 EUR van het 
beschikbare bedrag wil gebruiken, tijdig aanvangt;

9. herinnert de lidstaten die aanvragen indienen aan hun belangrijke taak om op grote 
schaal bekendheid te geven aan de acties die met het EFG worden gefinancierd en zich 
daarbij te richten tot de beoogde begunstigden, de lokale en regionale autoriteiten, de 
sociale partners, de media en het grote publiek, zoals bepaald in artikel 12 van de 
verordening;

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.



BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EGF/2019/000 TA 2019 – 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) 2019/938.)


