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BEKNOPTE MOTIVERING

Zonder een diepgaande analyse van de globalisering als zodanig te willen maken, is het 
duidelijk dat deze naast positieve gevolgen ook negatieve effecten heeft. De Europese Unie
probeert uiteraard hierop in te spelen. De bestaande (beleids)maatregelen zijn evenwel niet 
voldoende om alle problemen afdoende aan te pakken. De meest effectieve reactie op de 
veranderingen in de structuur van de mondiale handel en de gevolgen daarvan voor 
werknemers is een proactieve benadering, zoals investeringen met het oog op het creëren van 
nieuwe banen, steun en stimulansen voor ondernemingen, meer financiering voor 
wetenschape en onderzoek, verzoepeling van de arbeidsmarkt en dus, in het algemeen, het 
scheppen van omstandigheden die bijdragen aan een grote concurrentievermogen van de EU; 
desalniettemin is het ook goed dat er een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering 
komt, en dat om verschillende redenen.

Indien het tot de intenties van de Commissie behoort om een positief signaal af te geven en te 
laten zien dat de Europese instellingen en de lidstaten willen bijdragen aan het oplossen van 
de problemen die verband houden met de ontwikkelingen op het gebied van de internationale 
handel en de effecten daarvan voor de werknemers, kunnen wij dat onderschrijven. Waarbij 
we niet uit het oog mogen verliezen dat de mogelijkheden van het EFG in zekere zin beperkt 
zijn en dat de criteria en de regels van het Fonds zo transparant en eenvoudig mogelijk 
moeten zijn om te bewerkstelligen dat het Fonds ondanks zijn beperkte financiële armslag 
toch effectief is. Daarnaast moeten we oog houden voor een aantal factoren die de werking 
van het EFG en de wijze waarop het Fonds wordt beoordeeld, beïnvloeden. Bijvoorbeeld 
gelijke toegang, 'gelijke monniken, gelijke kappen' voor alls lidstaten (kleine en grote), de 
subsidiabiliteit (niet alleen van grote, maar met name ook van kleine ondernemingen, die het 
gevoeligst zijn voor verstoringen en die bovendien de ruggegraad van het bedrijfsleven in de 
EU vormen).

Deze en andere overwegingen liggen ten grondslag aan de amendementen die de rapporteur 
indient op de oorspronkelijke tekst van de Commissie betreffende het EFG.
Met name de subsidiabiliteitscriteria voor EFG-steun zijn omstreden. Het voorstel van de 
Commissie doet de vrees ontstaan dat getornd zou kunnen worden aan het beginsel van 
gelijke behandeling, zonder oog te hebben voor de grootte van zowel de lidstaten van de EU, 
als de ondernemingen. Er zij op gewezen dat 99% van de Europese ondernemingen tot het 
MKB (midden- en kleinbedrijf) behoren en dat 92% van hen minder dan 10 werknemers in 
dienst heeft. Vandaar dat het goed lijkt een wijziging aan te brengen aan het criterium dat 
inhoudt dat alleen ondernemingen met meer dan 1000 werknemers voor steun van het EFG in
aanmerking komen. In combinatie met andere criteria zou dit er namelijk in resulteren dat het 
Fonds zeer moeilijk toegankelijk zou zijn voor de kleine lidstaten van de Unie, die in de 
discussie over het voorstel ook reeds desbetreffnd twijfels naar voren hebben gebracht.

Niet minder omstreden is het punt van de steun van het EFG in het geval van verplaatsing van 
de productie naar derde landen. Het feit dat het Fonds geen steun zou toekennen in het geval 
van het verlies van banen ten gevolg van bedrijfsverplaatsingen binnen de EU, hoewel de 
gevolgen van dit zoeken naar de gunstigste productie-omstandigheden dezelfde zijn, zou 
leiden tot het ontstaan van categorieën werklozen. Met de aanstaande verdere uitbreiding van 
de EU (Roemenië en Bulgarije) zou het probleem nog in omvang kunnen toenemen. Het 
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gevaar bestaat dat ondernemingen liever gaan overwegen bedrijfsactiviteiten naar buiten de 
EU te verplaatsen, hetgeen overduidelijk niet in het belang van de Unie is. Indien het Fonds 
snel moet kunnen reageren op niet te voorziene en abrupte economische veranderingen moet
het beschikken over heldere subsidiabiliteitscriteria en zo kort mogelijke procedures voor het 
toekennen van steun. Deze beginselen zijn heel moeilijk in het voorstel van de Commissie te 
integreren, hoewel enkele van de voorstellen van ITRE dit wel beogen.

Rapporteur is van mening dat bij het proces van oprichting en gebruik van het EFG niet alleen 
de werkgevers en de nationale autoriteiten een actieve rol moeten spelen, maar ook de sociale 
partners. Na raadpleging dienen hun opinies in het besluitvormingsproces te worden 
geïntegreerd. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan die werknemers die vanwege 
hun hogere leeftijd grote problemen ondervinden op de arbeidsmarkt, met name ook omdat 
deze groep in de EU voortdurend in omvang toeneemt. Personen van rond de 50 vinden 
moeilijk werk of een nieuwe baan. Rapporteur is het evenwel niet eens met het vastleggen van 
een harde leeftijdsgrens van 50 jaar omdat het probleem speelt voor de groep personen rond 
de 50. Verder moet rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van de 
verschillende beroepen waar werknemers als 'oud' en 'minder nuttig' worden beschouwd nog 
voordat ze de in de regel aanvaarde leeftijdsgrens hebben bereikt. De amendementen beogen 
ook rekening te houden met de specifieke omstandigheden op het vlak van de nationale 
wetgevingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Een belangrijke element voor het bestaan en de werking van het Fonds is volgens de ITRE-
rapporteur de gedetailleerde en objectieve evaluatie van dit instrument, afgezet tegen de 
doelstelling en, eventueel, de aanpassing van de criteria (met inbegrip van een 
budgetverhoging) op grond van de opgedane ervaring, teneinde te voorkomen dat het EFG 
geen puur formeel en bureaucratisch instrument wordt zonder daadwerkelijk nut voor de 
lidstaten van de Unie en hun burgers.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) Het EFG moet specifieke, eenmalige
steun verlenen om werknemers in regio’s of 
bedrijfstakken die door een ernstige 
economische ontwrichting zijn getroffen, te 

(2) Naar aanleiding van de resolutie van 
het Europees Parlement van 5 juli 2006 
over een beleidskader ter versterking van de 
EU-industrie - naar een beter geïntegreerde 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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helpen bij hun herintegratie; aanpak van het industriebeleid, waarin 
aangedrongen wordt op oprichting van het 
EFG en gevraagd wordt dat het EFG zich 
concentreert op het bieden van steun bij het 
zoeken naar een baan aan mensen die 
geconfronteerd worden met de gevolgen 
van de globalisering, moet het EFG 
specifieke, eenmalige steun verlenen om 
werknemers in regio’s of bedrijfstakken die 
door een ernstige economische ontwrichting 
zijn getroffen, te helpen bij hun 
herintegratie;

Motivering

Tijdens de stemming op 4 juli 2006 over het 'Verslag over een beleidskader ter versterking 
van de EU-industrie - Naar een beter geïntegreerde aanpak van het industriebeleid' 
(rapporteur Joan Calabuig Rull) hechtte het Europees Parlement in het gewijzigde punt 33 
goedkeuring aan de formulering "... is verheugd over de ..." oprichting van het EFG.

Amendement 2
Artikel 2, inleidende formule

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 sterke toename van de 
invoer naar de EU, een geleidelijke afname 
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 sterke toename van de 
invoer naar de EU, een geleidelijke afname 
van het marktaandeel van de EU in een 
bepaalde sector, of verplaatsing van 
bedrijfsactiviteiten naar derde landen of 
naar een andere EU-lidstaat waar de 
loonkosten lager zijn, met als gevolg: 

Motivering

Dit criterium zou ondernemingen kunnen aanmoedigen activiteiten naar derde landen te 
verplaatsen in plaats van naar andere EU-lidstaten, hetgeen haaks staat op het EU-beleid. 
Het alleen toekennen van steun in het geval van verplaatsing naar buiten de EU zou bij 
werknemers die hun baan verliezen ten gevolg van een verblijfsverplaatsing of een 
herstructurering binnen de EU de indruk van een onjuiste behandeling kunnen wekken. Het 
gekozen criterium dient rekening te houden met het bestaande onevenwicht in economische 
ontwikkeling tussen EU-lidstaten, en ook met volgende uitbreiding van de Unie.
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Amendement 3
Artikel 2, letter (a)

a) ten minste 1 000 gedwongen ontslagen in 
een onderneming, met inbegrip van de
ontslagen bij leveranciers of afnemers, in 
een regio waar de werkloosheid volgens de 
NUTS III-indeling hoger is dan het nationale 
of EU-gemiddelde,

a) ten minste 250 gedwongen ontslagen in 
een onderneming, met inbegrip van de 
ontslagen bij leveranciers of afnemers, of bij 
dienstverleners van de desbetreffende 
onderneming, in een regio waar de 
werkloosheid volgens de NUTS III-indeling 
hoger is dan het nationale of EU-
gemiddelde,

Motivering

De grens van 1000 gedwongen ontslagen ligt te hoog als we ook de gelijke toegang van kleine 
en middelgrote ondernemingen willen garanderen. Daarnaast is het te beperkend voor de 
kleinere lidstaten van de EU.

Amendement 4
Artikel 2, letter (b)

b) ten minste 1 000 gedwongen ontslagen 
binnen een periode van zes maanden in één 
of meer ondernemingen in een bedrijfstak, 
gemeten op het NACE 2-niveau, die volgens 
de NUTS II-indeling ten minste 1% van de 
regionale werkgelegenheid 
vertegenwoordigt.

b) ten minste 500 gedwongen ontslagen 
binnen een periode van zes maanden in één 
of meer ondernemingen in een bedrijfstak, 
gemeten op het NACE 2-niveau, die volgens 
de NUTS II-indeling ten minste 0,5% van de 
regionale werkgelegenheid 
vertegenwoordigt.

Motivering

De grens van 1000 gedwongen ontslagen ligt te hoog als we ook de gelijke toegang van kleine 
en middelgrote ondernemingen willen garanderen. Daarnaast is het te beperkend voor de 
kleinere lidstaten van de EU. De steun van het EFG moet vooral worden ingezet voor het 
oplossen van problemen in gebieden die het zwaarst door werkloosheid worden getroffen, 
teneinde te voorkomen dat de verschillen tussen afzonderlijke regio's nog groter worden.

Amendement 5
Artikel 3, letter (a)

a) actieve arbeidsmarktmaatregelen, zoals 
hulp bij het zoeken van een baan, 
loopbaanbegeleiding, individuele opleiding 
en omscholing, waaronder ICT-
vaardigheden, ontslagbegeleiding en steun 

a) actieve arbeidsmarktmaatregelen, zoals 
hulp bij het zoeken van een baan, 
loopbaanbegeleiding, individuele opleiding, 
vergroting van kwalificaties en omscholing, 
waaronder ICT-vaardigheden, 
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bij het opzetten van een eigen bedrijf of het 
uitoefenen van een zelfstandige activiteit; 

ontslagbegeleiding en steun bij het opzetten 
van een eigen bedrijf of het uitoefenen van 
een zelfstandige activiteit, met inbegrip van 
begeleidende maatregelen; 

Motivering

Het is belangrijk dat de actieve maatregelen aangevuld worden met begeleidende steun, zoals 
bijvoorbeeld kinderopvang in het geval van individuele opleiding en omscholing, met name 
voor vrouwen en alleenopvoedende ouders. Verbetering van kwalificaties is in veel gevallen 
ook belangrijker en minder 'zwaar' dan omscholing, en iets waar met name in technische 
sectoren behoefte aan bestaat op de arbeidsmarkt.

Amendement 6
Artikel 3, letter (b)

b) speciale tijdelijke inkomensaanvulling 
voor werknemers, zoals sollicitatietoelagen, 
mobiliteitstoelagen, inkomensondersteuning 
voor personen die een opleiding volgen en 
een tijdelijke salarisaanvulling voor 
werknemers van 50 jaar en ouder die bereid 
zijn voor een lager loon te gaan werken.

b) speciale tijdelijke inkomensaanvulling 
voor werknemers, zoals sollicitatietoelagen, 
mobiliteitstoelagen, inkomensondersteuning 
voor personen die een opleiding volgen en 
een tijdelijke salarisaanvulling voor oudere 
werknemers, met inachtneming van de 
specifieke kenmerken van de verschillende 
beroepen en nationale omstandigheden .

Motivering

Een tijdelijke salarisaanvulling is mogelijkerwijs niet voldoende motivering voor werknemers 
om een lagerbetaalde baan te accepteren, omdat het geen langetermijnperspectief biedt. Een 
harde leeftijdsgrens (50 jaar) is ook niet gepast, omdat werknemers ook reeds vóór hun 50ste 
en ook daarna problemen kunnen ondervinden bij het behouden en vinden van een baan, 
afhankelijk van de specifieke kenmerken van de verschillende beroepen en nationale 
omstandigheden.

Amendement 7
Artikel 5, lid 1

1. De lidstaat dient de aanvraag voor een 
bijdrage uit het EFG bij de Commissie in 
binnen tien weken vanaf de datum waarop 
wordt voldaan aan de in artikel 2 bedoelde 
voorwaarden om voor steun van het EFG in 
aanmerking te komen.

1. Onmiddellijk nadat aan de in artikel 2 
vermelde voorwaarden voor EFG-steun 
wordt voldaan, stelt de lidstaat de 
Commissie daarvan op de hoogte en dient 
hij de aanvraag voor een bijdrage uit het 
EFG bij de Commissie in binnen tien weken 
vanaf de datum waarop wordt voldaan aan 
de in artikel 2 bedoelde voorwaarden om 
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voor steun van het EFG in aanmerking te 
komen.

Motivering

Deze wijziging beoogt de procedure voorafgaand aan en van de toekenning van de EFG-steun 
zelf te versnellen, juist omdat het EFG bedoeld is om snel te reageren op veranderingen in de 
structuur van de wereldhandel. Daarnaast zorgt deze wijziging ervoor dat een beter inzicht 
wordt verkregen in de financiële behoeften waarin het EFG zal moeten voorzien.

Amendement 8
Artikel 5, lid 2, letter (f)

f) de wijze waarop de sociale partners zijn 
geraadpleegd; 

f) de wijze waarop de sociale partners zijn 
geraadpleegd, alsook hun posities; 

Motivering

Dit versterkt de rol van de sociale partners, hun betrokkenheid én medeverantwoordelijkheid 
voor het besluitvormingsproces in verband met het verdelen van de EFG-middelen.

Amendement 9
Artikel 6, lid 2

2. Steun van het EFG is een aanvulling op de 
nationale, regionale en plaatselijke acties 
van de lidstaten.

2. Steun van het EFG is een aanvulling op de 
nationale, regionale en plaatselijke acties 
van de lidstaten, alsook op de structurele 
steun uit andere financieringsbronnen van 
de Gemeenschap.

Motivering

De tekst van het oorspronkelijke voorstel houdt onvoldoende rekening met de doelstelling van 
het Fonds, namelijk het vormen van een aanvulling op het bestaande beleid en de bestaande 
financiële instrumenten van de Gemeenschap voor het inspelen op ontwikkelingen in de 
wereldhandel.

Amendement 10
Artikel 8, lid 1

1. Op initiatief van de Commissie kan 
jaarlijks maximaal 0,35% van het EFG 
worden gebruikt voor bijstand op het gebied 
van toezicht, informatie, administratieve en 

1. Op initiatief van de Commissie kan 
jaarlijks maximaal 0,30% van het EFG 
worden gebruikt voor bijstand op het gebied 
van toezicht, informatie, administratieve en 
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technische bijstand, boekhoudkundige 
controle en evaluatiewerkzaamheden die 
nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening.

technische bijstand, boekhoudkundige 
controle en evaluatiewerkzaamheden die 
nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening.

Motivering

Het percentage in het voorstel van de Commissie is te hoog ín vergelijking met het feit dat 
voor de komende periode de steun voor technische bijstand in de Structuurfondsen op 0,25% 
is vastgesteld, en in het Solidariteitsfonds op 0,20%.

Amendement 11
Artikel 10, lid 1

1. Op basis van de overeenkomstig artikel 5, 
lid 5, uitgevoerde beoordeling stelt de 
Commissie, aan de hand van onder andere 
het aantal ontslagen werknemers, de 
voorgestelde acties en de geraamde kosten, 
zo snel mogelijk de hoogte van de eventuele 
financiële bijdrage vast, binnen de grenzen 
van de beschikbare middelen.

1. Op basis van de overeenkomstig artikel 5, 
lid 5, uitgevoerde beoordeling stelt de 
Commissie, aan de hand van onder andere 
het aantal ontslagen werknemers, de 
voorgestelde acties en de geraamde kosten, 
zo snel mogelijk, en in ieder geval niet later 
dan 6 weken na de indiening van de 
aanvraag die voldoet aan de in artikel 5, lid 
2 genoemde voorwaarden, de hoogte van de 
eventuele financiële bijdrage vast, binnen de 
grenzen van de beschikbare middelen.

Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 50% van 
de totale geraamde kosten zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 2, onder d).

Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 70% van 
de totale geraamde kosten zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 2, onder d).

Motivering

Omdat het gaat om steun van de EU voor lidstaten om in te spelen op ernstige gevolgen van 
structurele veranderingen in de wereldhandel zal er met name in kleine lidstaten niet altijd 
direct voldoende begrotingsgeld beschikbaar zijn voor medefinanciering. Het vaststellen van 
een maximumtermijn voor de Commissie om te reageren, beoogt de procedure voor 
behandeling van de aanvraag en toekenning van EFG-steun te versnellen.

Amendement 12
Artikel 12, lid 2

2. De Commissie dient meerdere voorstellen 
tegelijk bij de begrotingsautoriteit in.

2. De Commissie kan, in met redenen 
omklede gevallen, meerdere voorstellen 
tegelijk bij de begrotingsautoriteit indienen.

Elk jaar dient op 1 juli nog ten minste een Elk jaar dient op 1 september nog ten minste 



PE 376.439v01-00 10/10 PA\623015NL.doc

NL

kwart van het jaarlijkse maximumbedrag 
van het EFG beschikbaar te zijn om 
tegemoet te komen aan aanvragen die tot het 
einde van het jaar binnenkomen.

een kwart van het jaarlijkse maximumbedrag 
van het EFG beschikbaar te zijn om 
tegemoet te komen aan aanvragen die tot het 
einde van het jaar binnenkomen.

Motivering

Het zonder aanduiding van de redenen indienen van meerdere voorstellen kan de afwikkeling 
van de gebruikelijke procedures voor goedkeuring en uitbetaling van de steun in gevaar 
brengen, hetgeen haaks staat op het met het EFG beoogde doel van snel reageren op 
veranderingen in de structuur van de wereldhandel. Verandering van de termijn beoogt te 
bewerkstelligen dat er ook tegen het einde van het kalenderjaar nog voldoende EFG-middelen 
te verdelen zijn.
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