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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 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 
tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer
(COM(2011)0421 – C7-0194/2011 – 2011/2159(BUD))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0421 – C7-0194/2011),

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer1, en 
met name punt 28 hiervan,

– 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 globalisering2,

– gezien de driepartijenprocedure overeenkomstig punt 28 van het IIA van 17 mei 2006,

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

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0000/2011),

A. overwegende dat de Europese Unie passende 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, ten einde hen te helpen 
bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt, 

B. overwegende dat het EFG sinds 1 mei 2009 ook is opengesteld voor aanvragen om bijstand 
voor werknemers die zijn ontslagen als gevolg van de wereldwijde financiële en 
economische crisis,

C. overwegende dat financiële 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 op het overleg van 17 juli 2008, en met eerbiediging van het IIA van 
17 mei 2006 wat betreft het nemen van besluiten om gebruik te maken van het EFG,

D. overwegende dat Denemarken om steun heeft gevraagd in verband met 813 gedwongen 
ontslagen (waarvan 325 waarvoor om steun wordt gevraagd) in drie bedrijven die vallen 
onder afdeling 28 van de NACE Rev. 2 (vervaardiging van machines, apparaten en 
werktuigen) in de NUTS II-regio Midden-Jutland (DK04) in Denemarken,

E. overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria voor subsidiabiliteit van de EFG-
verordening,

                                               
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
2 PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1.
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1. verzoekt de betrokken instellingen zich de nodige inspanningen te getroosten om de 
procedurele en budgettaire regelingen te verbeteren ten einde de beschikbaarstelling van 
middelen uit het EFG te bespoedigen; waardeert in dit opzicht de verbeterde procedure die de 
Commissie heeft aangenomen naar aanleiding van het verzoek van het Parlement voor het 
versnellen van de toekenning van subsidies, met als doel de begrotingsautoriteit de 
beoordeling door de Commissie van de subsidiabiliteit van een EFG-aanvraag voor te leggen 
samen met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het fonds; hoopt dat 
verdere verbeteringen aan de procedure zullen worden aangebracht in het kader van de 
komende herzieningen van het EFG en dat grotere doelmatigheid, transparantie en 
zichtbaarheid van het fonds zullen worden bereikt,

2. brengt in herinnering dat de instellingen zich ertoe verbonden hebben een probleemloze en 
snelle procedure te garanderen voor de goedkeuring van de besluiten betreffende de 
beschikbaarstelling van middelen uit het EFG, met als doel tijdelijk en eenmalig individuele 
steun te verlenen aan werknemers die als gevolg van de globalisering en de financiële en 
economische crisis werkloos geworden zijn; benadrukt de rol die het EFG kan vervullen om 
ontslagen werknemers te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt;

3. beklemtoont dat het EFG overeenkomstig artikel 6 van de EFG-verordening moet bijdragen 
tot de re-integratie van elke afzonderlijke ontslagen werknemer; wijst er voorts op dat de 
door het EFG gefinancierde maatregelen werkgelegenheid voor de lange termijn moeten 
opleveren; herhaalt dat uit het EFG afkomstige steun niet in de plaats mag komen van 
maatregelen waartoe bedrijven verplicht zijn krachtens hun nationale wetgeving of 
collectieve overeenkomsten, of van maatregelen ter herstructurering van bedrijven of 
bedrijfstakken;

4. wijst erop dat de informatie die is ontvangen over het gecoördineerde pakket met op het 
individu afgestemde diensten die door het EFG moeten worden gefinancierd, gegevens bevat 
over de complementariteit met acties die worden gefinancierd uit de structuurfondsen; 
herhaalt zijn oproep aan de Commissie om in zijn jaarverslagen ook een vergelijkende 
evaluatie van deze gegevens op te nemen;

5. is verheugd over het feit dat er, na herhaalde verzoeken van het Parlement, voor het eerst  
EUR 47 608 950 aan betalingskredieten zijn opgenomen onder begrotingslijn 04 05 01 van 
het EFG in de begroting voor 2011; herinnert eraan dat het EFG gecreëerd is als een 
afzonderlijk specifiek instrument met eigen doelstellingen en termijnen, en dat het bijgevolg 
ook een specifieke toewijzing verdient, waardoor wordt vermeden dat, zoals in het verleden 
gangbaar was, een beroep wordt gedaan op overschrijvingen van andere begrotingslijnen, die 
schadelijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van de verschillende beleidsdoelen;

6. spreekt zijn waardering uit voor de voorgenomen uitbreiding van de begrotingslijn 04.05.01 
van het EFG  met EUR 50 mln via gewijzigde begroting nr. 2/2011, die zal worden gebruikt 
ter dekking van het bedrag dat nodig is voor de huidige aanvraag;

7. hecht zijn goedkeuring aan het aan deze resolutie gehechte besluit;

8. 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;

9. 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

van xxx

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 
17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/017 
DK/machinebouw, Midden-Jutland, Denemarken)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer1, en met 
name punt 28 hiervan,

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 globalisering2, 
en met name artikel 12, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie3,

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 op de arbeidsmarkt.

(2) Het EFG staat sinds 1 mei 2009 ook open voor aanvragen om steun voor werknemers die 
worden ontslagen als rechtstreeks gevolg van de wereldwijde financiële en economische 
crisis.

(3) Het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 staat uitgaven uit het EFG toe voor een 
jaarlijks maximumbedrag van EUR 500 mln.

(4) Denemarken heeft op 11 mei 2010 een aanvraag ingediend om de beschikbaarstelling van 
middelen uit het EFG in verband met gedwongen ontslagen in zes bedrijven die vallen 
onder afdeling 28 van de NACE Rev. 2 ("Vervaardiging van machines, apparaten en 
werktuigen") in de NUTS II-regio Midden-Jutland (DK04); aan de aanvraag werd 
aanvullende informatie tot en met 21 maart 2011 toegevoegd. Deze aanvraag voldoet aan 
de voorwaarden voor een financiële bijdrage overeenkomstig artikel 10 van Verordening 
(EG) nr. 1927/2006. Bijgevolg stelt de Commissie voor om een bedrag van EUR 
3.944.606 beschikbaar te stellen.

(5) Er moeten daarom middelen uit het EFG beschikbaar worden gesteld om een financiële 
bijdrage te leveren voor de door Denemarken ingediende aanvraag.

                                               
1 PB L 139 van 14.6.2006, blz. 1.
2 PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1.
3 PB C […] van […], blz. […].
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HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 wordt 
een bedrag van EUR 3 944 606 aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld uit 
het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG).

Artikel 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Gedaan te [Brussel/Straatsburg],

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 (EFG) is opgericht om extra steun te 
geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de 
wereldhandelspatronen ondervinden. 

Overeenkomstig de bepalingen van punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 
over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer1 en van artikel 12 van Verordening 
(EG) nr. 1927/20062, moeten de uitgaven van het EFG binnen een jaarlijks maximum van 
500 miljoen EUR blijven, welk geld afkomstig is uit marges onder het totale uitgavenmaximum 
van het voorgaande jaar en/of uit geannuleerde vastleggingskredieten van de voorgaande twee 
jaren, met uitzondering van de kredieten voor rubriek 1b. De benodigde bedragen worden als 
voorziening in de begroting opgenomen zodra er voldoende begrotingsruimte en/of geannuleerde 
vastleggingen zijn vastgesteld.

De procedure om het EFG te activeren verloopt 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 daarmee overeenkomstig overschrijvingsverzoek. 
Parallel kan een trialoog plaatsvinden om tot overeenstemming te komen over het gebruik van 
het EFG en de vereiste bedragen. Een trialoog in vereenvoudigde vorm is mogelijk.

II. De stand van zaken: het voorstel van de Commissie 

Op 11 juli 2011 nam de Commissie een nieuw voorstel voor een besluit aan betreffende de 
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
aan Denemarken om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te steunen van werknemers die als 
gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis werkloos zijn geworden.

De aanvraag voor de beschikbaarstelling van een totaalbedrag van EUR 3.944.606 uit het EFG 
voor Denemarken is de veertiende die in het kader van de begroting 2011 wordt behandeld. Het 
betreft 813 gedwongen ontslagen (waarvan 325 waarvoor om steun wordt gevraagd) bij zes 
bedrijven die werkzaam zijn in afdeling 28 van NACE Rev. 2 (vervaardiging van machines, 
apparaten en werktuigen) in de NUTS II-regio Midden-Jutland in Denemarken, over de
referentieperiode van negen maanden van 6 juni 2009 t/m 6 maart 2010. 

De aanvraag, zaak EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Denemarken, is op 11 mei 2010 
bij de Commissie ingediend en is tot en met 21 maart 2011 met extra informatie aangevuld. De 
aanvraag werd ingediend op basis van het criterium voor steunverlening van artikel 2, letter b), 
van de EFG-verordening, op grond waarvan in een lidstaat ten minste 500 gedwongen ontslagen 
moeten vallen binnen een periode van negen maanden in ondernemingen van dezelfde afdeling 
van NACE Rev. 2 in een regio of in twee aan elkaar grenzende regio's volgens de NUTS II-
indeling in een lidstaat.

Eén van de door de Commissie bij haar beoordeling gehanteerde criteria is het verband tussen de 
gedwongen ontslagen enerzijds en ingrijpende structurele veranderingen in mondiale 
handelspatronen of de financiële crisis anderzijds, hetgeen in dit geval verband houdt met de 
ernstige gevolgen die de structurele veranderingen in het kader van de globalisering in de EU 
                                               
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
2 PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1.
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hebben gehad voor de productie van windturbines.

Volgens de Deense autoriteiten was de teruglopende werkgelegenheid in Midden-Jutland, voorts 
onvoorzien vanwege de snelle uitbreiding van de wereldwijde windenergiesector.  

De evaluatie door de Commissie stoelde ook op een beschrijving van de regio en van de 
betrokken autoriteiten en partijen. Midden-Jutland is qua oppervlakte de eerste en qua bevolking 
de tweede van de vijf Deense regio's. De werknemers in de ijzer- en metaalindustrie, waartoe de 
windturbinesector behoort, maken een groter aandeel van het totale aantal werknemers in de 
gemeente Ringkøbing-Skjern dan in Denemarken als geheel uit (respectievelijk 19% en 6%), 
waardoor de regio kwetsbaarder is voor negatieve ontwikkelingen in de sector. Denemarken 
verwacht dat de ontslagen plaatselijk aanzienlijke gevolgen zullen hebben; de aangekondigde 
ontslagen van de getroffen werknemers vertegenwoordigen ongeveer 2,5% van het totale aantal 
arbeidsplaatsen in de gemeente Ringkøbing-Skjern.   

Het gecoördineerde pakket te financieren individueel toegesneden diensten, met inbegrip van de 
verenigbaarheid daarvan met uit de structuurfondsen gefinancierde maatregelen, omvat 
maatregelen op het gebied van voorlichting en heroriëntatie (om doelen en plannen van de 
werknemers te bepalen), aanvullende steun voor voortgezette instructie en opleiding, 
innovatielaboratorium (nadruk op opwaardering van de vaardigheden van werknemers om hen in 
staat te stellen deel te nemen aan op schone technieken gebaseerde prototypische 
werkzaamheden in bestaande bedrijven), begeleidingsprogramma, diplomahotline, toelagen voor 
het zoeken naar werk en mobiliteitstoelagen. 

De Deense instanties hebben bevestigd dat is voldaan aan de eisen omtrent raadpleging van de 
sociale partners.

Wat de criteria in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 betreft, geldt dat de Deense 
autoriteiten in hun aanvraag en aanvullende informatie:

• hebben bevestigd dat de financiële bijdrage van het EFG niet in de plaats komt van 
maatregelen die krachtens de nationale wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten 
onder de verantwoordelijkheid van ondernemingen vallen;

• hebben aangetoond dat de acties steun geven voor individuele werknemers en niet worden 
gebruikt voor de herstructurering van bedrijven of sectoren;

• hebben bevestigd dat de hierboven vermelde in aanmerking komende acties geen steun met 
middelen van andere financiële instrumenten van de EU ontvangen.

Denemarken heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat de financiële bijdrage uit het EFG 
zal worden beheerd en gecontroleerd door dezelfde instanties als de bijdrage uit het Europees 
Sociaal Fonds, te weten de Deense autoriteit voor bedrijfsleven en bouw. Een andere afdeling 
van hetzelfde orgaan zal optreden als certificerende autoriteit. De EU-controledienst van de 
Deense autoriteit voor bedrijfsleven en bouw zal fungeren als auditautoriteit. 

Volgens de beoordeling van de Commissie voldoet de aanvraag aan de in de EFG-verordening 
vastgelegde subsidiabiliteitscriteria. Er wordt bijgevolg aanbevolen dat de begrotingsautoriteit de 
aanvraag goedkeurt.

Om middelen uit het fonds te kunnen inzetten, heeft de Commissie de begrotingsautoriteit een 
verzoek doen toekomen voor overschrijving van een totaalbedrag van EUR 3.944.606 aan 
vastleggingskredieten uit de EFG-reserve (40 02 43) naar de EFG-begrotingslijn 04 05 01.
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De rapporteur is verheugd over het feit dat er, na herhaalde verzoeken van het Parlement, in de 
begroting voor 2011 voor het eerst betalingskredieten (EUR 47.608.950 ) zijn opgenomen op de 
EFG-begrotingslijn en zij spreekt haar waardering uit voor de verhoging van de bedragen in 
begrotingslijn 04.05.01 met EUR 50 mln overeenkomstig GB 2/2011.

Zij herinnert eraan dat het EFG is opgezet als afzonderlijk specifiek instrument met eigen 
doelstellingen en termijnen, en dat het bijgevolg ook een specifieke toewijzing verdient, 
waardoor wordt vermeden dat, zoals in het verleden, een beroep wordt gedaan op 
overschrijvingen van andere begrotingslijnen, hetgeen schadelijk kan zijn voor de 
verwezenlijking van beleidsdoelen. 

Het Interinstitutioneel Akkoord staat uitgaven uit het EFG toe tot een jaarlijks maximum van 
EUR 500 mln EUR.

Dit is het veertiende voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het fonds dat in 
2011 aan de begrotingsautoriteit wordt voorgelegd. Na aftrek van het huidige gevraagde bedrag 
(EUR 3.944.606), is er tot eind 2011 nog EUR 424.760.999 beschikbaar. Er blijft dus meer dan 
25% van het voor het EFG bestemde jaarlijkse maximumbedrag beschikbaar voor toewijzing 
gedurende de laatste vier maanden van het jaar 2011, zoals artikel 12, lid 6, van de EFG-
verordening voorschrijft.

III. Procedure

De Commissie heeft een verzoek om overschrijving ingediend om overeenkomstig de bepalingen 
van punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 specifieke 
vastleggingskredieten in de begroting 2011 op te nemen.

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

Conform een interne afspraak wordt de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) 
bij dit proces betrokken opdat zij op constructieve wijze kan bijdragen tot de beoordeling van de 
aanvragen voor steun uit het EFG.

Na evaluatie zal de Commissie EMPL van het Europees Parlement haar standpunt over de 
beschikbaarstelling van middelen uit het EFG te kennen geven, dat als brief bij onderhavig 
verslag zal worden gevoegd.

Met de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die 
tijdens het overleg van 17 juli 2008 werd goedgekeurd, werd het belang bekrachtigd van een 
snelle procedure voor de goedkeuring van besluiten tot beschikbaarstelling van de middelen van 
het EFG, met inachtneming van het Interinstitutioneel Akkoord.


