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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 over de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/003 
DE/Arnsberg en Düsseldorf, automobielsector, Duitsland)
(COM(2011)0447 – C7-0209/2011 – 2011/2163(BUD))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0447 – C7-0209/2011),

– 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

(IIA van 17 mei 2006), 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 (EFG-verordening),

– gezien de trialoogprocedure 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, en 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 rechtstreeks 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 Duitsland om steun heeft gevraagd in verband met 778 gedwongen 
ontslagen, waarbij voor alle betrokkenen om steun wordt gevraagd, in vijf bedrijven die 
vallen onder afdeling 29 van de NACE Rev. 2 ("Vervaardiging van auto's, aanhangwagens 

                                               
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
2 PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1.
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en opleggers") in de NUTS II-regio's Arnsberg (DEA5) en Düsseldorf (DEA1) in 
Duitsland;

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

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 soepele 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 om werknemers te helpen 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 er overeenkomstig artikel 6 van de EFG-verordening op moet worden 
toegezien dat het EFG de terugkeer van ontslagen werknemers op de arbeidsmarkt steunt; 
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 verstrekt 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 haar 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 
47 608 950 EUR aan betalingskredieten zijn opgenomen op 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 EFG-begrotingslijn 
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04 05 01 met 50 mln EUR 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/2011/003 DE/Arnsberg en Düsseldorf, automobielsector, Duitsland)

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, 
met name punt 28,

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, 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 ingrijpende 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 binnen 
het jaarlijks maximum van 500 mln EUR.

(4) Duitsland heeft op 9 februari 2011 een aanvraag ingediend om de beschikbaarstelling 
van middelen uit het EFG in verband met gedwongen ontslagen in vijf bedrijven die 
vallen onder afdeling 29 van NACE Rev. 2 ("Vervaardiging van auto's, 
aanhangwagens en opleggers") in de NUTS II-regio's Arnsberg (DEA5) en Düsseldorf 
(DEA1); aan de aanvraag werd aanvullende informatie tot en met 28 april 2011 
toegevoegd. Deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor vatstelling van de 
financiële bijdragen overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1927/2006. 

                                               
1 PB C 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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Bijgevolg stelt de Commissie voor om een bedrag van 4 347 868 EUR beschikbaar te 
stellen.

(5) Er moeten derhalve middelen uit het EFG beschikbaar worden gesteld om te voorzien 
in een financiële bijdrage voor de door Duitsland ingediende aanvraag.

BESLUITEN:

Artikel 1
Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 wordt uit het 
Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) 4 347 868 EUR aan vastleggings-
en betalingskredieten beschikbaar gesteld.

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 mag het fonds niet groter zijn dan een maximumbedrag 
van 500 miljoen EUR, dat afkomstig kan zijn 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 van het financiële kader. 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. Tegelijkertijd kan een trialoog plaatsvinden om tot overeenstemming 
te komen over het gebruik van het Fonds en de vereiste bedragen. Een trialoog in 
vereenvoudigde vorm is mogelijk.

II. Stand van zaken: het voorstel van de Commissie 

Op 20 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 Duitsland 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 4 347 868 EUR uit het 
EFG voor Duitsland is de vijftiende die in het kader van de begroting 2011 wordt behandeld. 
De aanvraag betreft 778 gedwongen ontslagen, waarbij voor alle betrokkenen om steun wordt 
gevraagd, in vijf ondernemingen die vallen onder afdeling 29 van de NACE Rev. 2 
("Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers") in de NUTS II-regio's Arnsberg 
(DEA5) en Düsseldorf (DEA1) in Duitsland, tijdens de referentieperiode van negen maanden 
van 1 maart 2010 tot en met 1 december 2010. 
De aanvraag, zaak EGF/2011/003 DE/Arnsberg en Düsseldorf, automobielsector, Duitsland, 
is bij de Commissie op 09 februari 2011 ingediend en is tot en met 28 april 2011 met 
bijkomende informatie aangevuld. De aanvraag werd ingediend op basis van het criterium 
voor steunverlening van artikel 2, onder 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.
                                               
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
2 PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1.
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Eén van de door de Commissie bij haar beoordeling gehanteerde criteria is het verband tussen 
de gedwongen ontslagen enerzijds en grote structurele veranderingen in mondiale 
handelspatronen of de financiële crisis anderzijds, in dit geval verband houdend met de grote 
daling van de vraag naar nieuwe motorvoertuigen in de Europese Unie tengevolge van de 
wereldwijde financiële en economische crisis. Als gevolg daarvan daalde de productie van 
motorvoertuigen in Duitsland in 2009 met 13,8% in vergelijking met 2008 en in 2010 met 
14% in vergelijking met 2008.
Bovendien resulteerde, volgens de Duitse autoriteiten, de plotse en drastische 
crisisgerelateerde daling van de vraag naar motorvoertuigen, die niet kon worden voorzien, in 
een aanzienlijke daling van de bezettingsgraad en de inkomsten voor de leveranciers van de 
automobielsector.  
Volgens de Duitse autoriteiten zullen de 778 gedwongen ontslagen waar deze aanvraag 
betrekking op heeft nog verder bijdragen aan de schrikbarend hoge werkloosheid in de regio's 
Arnsberg en Düsseldorf, die toch al ernstig getroffen zijn door de ontslagen bij Nokia in 
Bochum en de sluiting van de vestiging van General Motors. 
Het te financieren gecoördineerde pakket met op het individu afgestemde diensten, met 
inachtneming van de compatibiliteit van dit pakket met uit de structuurfondsen gefinancierde 
acties, omvat maatregelen op het gebied van:

 sollicitatietoelage voor korte duur - voor periodes waarin werknemers deelnemen aan 
actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen;

 opleidingscursussen die worden afgesloten met kwalificaties - bedoeld voor ontslagen 
werknemers zonder erkende of met verouderde opleidingskwalificaties en voor 
industriële werknemers;

 intensieve begeleiding bij het opstarten van bedrijven - begeleiding en ondersteuning 
voor de uitvoering en financiering van het opstarten van een bedrijf;

 workshops en peergroups - coaching en uitwisseling van ervaringen in kleine groepjes 
van werknemers met een vergelijkbare beroepsachtergrond;

 begeleiding op de internationale en nationale arbeidsmarkt - voorbereiding van een 
aantal werknemers op het solliciteren naar een baan buiten de regio of zelfs buiten 
Duitsland;

 activeringstoeslag - stimuleringsmaatregel voor werknemers die een nieuwe baan 
aanvaarden tegen een lager loon;

 plaatsingsonderzoek - arbeidsbemiddelaars werken samen met potentiële werkgevers 
en stellen op basis van specifieke vacatures vast wie de meest geschikte kandidaten 
zijn en welke verdere beroepsspecifieke opleidingsbehoeften er bestaan;

 begeleiding en ondersteuning in een nieuwe baan en bij werkloosheid - het helpen van 
werknemers om zich aan een nieuwe baan aan te passen en de ondersteuning van 
werknemers bij werkloosheid.

Wat de criteria in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 betreft, geldt dat de Duitse 
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 
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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.
Duitsland heeft de Commissie meegedeeld dat de financiële bijdrage door dezelfde instanties 
wordt beheerd en gecontroleerd die de financiering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
beheren en controleren. 

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 4 347 868 EUR aan 
vastleggingskredieten uit de EFG-reserve (40 02 43) naar de EFG-begrotingslijn 04 05 01.

De rapporteur is verheugd over het feit dat er, na herhaalde verzoeken van het Parlement, in 
de begroting voor 2011 voor het eerst betalingskredieten (47 608 950 EUR) zijn opgenomen 
op de EFG-begrotingslijn en zij spreekt haar waardering uit voor de verhoging van de 
bedragen op begrotingslijn 04 05 01 met 50 mln EUR, zoals voorzien in 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 vijftiende voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het fonds dat 
in 2011 aan de begrotingsautoriteit wordt voorgelegd. Na aftrek van het huidige gevraagde 
bedrag (4 347 868 EUR), is er tot eind 2011 nog 420 413 131 EUR 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 
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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 Fonds, met inachtneming van het Interinstitutioneel Akkoord.


