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TOELICHTING 

Krachtens punt 28 van het Inte rinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees  
Parlement, de Raad en de Comm issie betr effende de begrotingsdiscipline en een goed 
financieel beheer 1 mag uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) 
een jaarlijk s maximumbedrag van 500 miljoen euro boven  het m aximum van de betrokken 
rubrieken van het financieel kader beschikbaar worden gesteld. 

De regels die van toepassing zijn op de b ijdragen uit het EFG zijn vastgesteld in 
Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europe es Parlement en de Raad van 20 decem ber 
2006 tot oprichting van een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 2. 

Op 8 april 2010 heeft Nederland aanvraag EGF/2010/012 NL/ICT Noord-Holland ingediend 
voor een financiële bijdrage van het EFG naar  aanleiding van gedwongen ontslagen in twee  
bedrijven die vallen onder afdeling 46 van de  NACE Rev. 2 ("Groothandel, m et uitzondering 
van de han del in au to's en m otorfietsen")3 in de NUTS II-regio Noord -Holland (N L32) in 
Nederland. 

Na de aanvraag grondig te hebben onderzocht, heeft de Commissie overeenkomstig artikel 10 
van Verordening (EG) nr. 1927/2006 geconcl udeerd dat aan de voorwaarden voor een 
financiële bijdrage op grond van deze verordening wordt voldaan. 

SAMENVATTING VAN DE AANVRAAG EN ANALYSE 

Belangrijkste gegevens:  
EGF-referentienummer EGF/2010/012 
Lidstaat Nederland 
Artikel 2 onder b) 
Betrokken ondernemingen 2 
NUTS II-regio Noord-Holland (NL32)  
NACE Rev. 2-afdeling 46 ("Groothandel, met uitzondering van 

de handel in auto's en motorfietsen") 
Referentieperiode 1.5.2009 – 31.1.2010 
Startdatum voor de individuele dienstverlening 1.5.2009 
Datum van de aanvraag 8.4.2010 
Ontslagen tijdens de referentieperiode 613 
Ontslagen werknemers voor wie steun wordt 
aangevraagd 613 

Uitgaven voor individuele dienstverlening in euro's 3 776 693 
Uitgaven voor de implementatie van het EFG4 in euro's 157 362 
% van de uitgaven voor de implementatie van het EFG 4 
Totaal budget in euro's 3 934 055 
EFG-bijdrage in euro's (65%) 2 557 135 

                                                 
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1. 
2 PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1. 
3 Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de R aad van 20 december 2006 tot 

vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging 
van Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische 
gebieden (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1). 

4 Overeenkomstig artikel 3, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1927/2006. 
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1. De aanvraag werd op 8 april 2010 bij de  Commissie ingediend; aan de aanvraag 
werd aanvullende informatie tot en met 5 augustus 2010 toegevoegd. 

2. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor steunverlening uit het EFG van 
artikel 2, onder b), van Verordening (EG)  nr. 1927/2006, en werd  ingediend binnen 
de in artikel 5 van die verordening genoemde termijn van tien weken. 

Verband tussen de ontslagen en de grote structurele veranderingen in de 
wereldhandelspatronen ingevolge de globalisering of de financiële en economische 
wereldcrisis 

3. Als bewijs van het verband tussen de ontsl agen en de financiële en econom ische 
wereldcrisis heeft Nederland aangevoerd da t de crisis negatieve gevolgen had voor  
de ICT-sector (informatie- en comm unicatietechnologie), en m et na me voor 
ondernemingen die betrokken zijn bij de on twikkeling en verkoop van hardware. De 
aanvrager verwijst naar de scherpe daling in Nederland van de door Ernst & Young 
ontwikkelde ICT-barometer5: van ongeveer 160 in augustus 2008 tot ongeveer 30 in 
april 2009. Die barom eter houdt rekening m et de belangrijkste onderzoeksresultaten 
in verband met de conjunctuurcyclus, de u itgaven en de budgette n in de ICT-sector. 
Uit algemene cijfers die in de aanvraag worden verm eld, blijkt dat de gr oei van de 
ICT-markt in W est-Europa in 2009 kleiner wa s dan in de jaren daarvoor: de groei 
bedroeg 2,7% in 2007, 2% in 2008 en 1,2% in 2009. 

4. De Nederlandse auto riteiten wijzen  erop dat de om zet in de twee ondernem ingen 
waarvoor deze aanvraag wordt ingediend in 2009 als gevolg van de financiële en 
economische wereldcrisis aanzi enlijk is gedaald: bij Ge tronics m et 25% en bij HP 
met 17% voor pc's en met 19% voor printers. 

5. Nederland voert voorts aan dat de nega tieve gevolgen van de financiële e n 
economische wereldcrisis voor de werkgelege nheid in de ICT-sect or zijn versterkt 
door structurele veranderingen op de IC T-wereldmarkt, en m et na me door een 
delokalisering van de productie naar China en India. In 1996 bedroeg het 
marktaandeel van de OESO-landen 6 in de totale ICT-handel 88%; in 2006 was dat 
nog slechts 56%. 

Bewijsstukken voor het aantal ontslagen en voldoening aan de criteria van artikel 2, 
onder b) 

6. Deze aanvraag werd door Nederlan d ingediend in het kader van het criterium  voor  
steunverlening van artikel 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1927/2006, op 
grond waarvan in een lidstaat ten m inste vijfhonderd gedwongen ontslagen m oeten 
vallen binnen een periode van negen m aanden in ondernem ingen van dezelfde  
afdeling van de NACE Rev. 2 in een regio of  in twee aan  elkaar gren zende regio's 
volgens de NUTS II-indeling in een lidstaat. 

7. In de aanvraag wordt m elding gem aakt van 613 gedwongen ontslagen i n 
2 ondernemingen die vallen onder af deling 46 van de NACE Rev. 2 ("Groothandel, 
met uitzondering van d e handel in  auto' s en motorfietsen ") in de N UTS II-regio 

                                                 
5 h ttp://www.ict-barometer.nl. 
6 h ttp://www.oecd.org. 

http://www.ict-barometer.nl/
http://www.oecd.org/
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Noord-Holland (NL32) in Ne derland tijdens de refe rentieperiode van negen 
maanden, nam elijk van 1 m ei 2009 tot en met 31 januari 2010. Alle onts lagen 
werden in  overeens temming m et artikel 2, tweede alinea, eerste streepje, van 
Verordening (EG) nr. 1927/2006 berekend. 

Het onvoorziene karakter van deze ontslagen 

8. De Nederlandse autoriteiten voeren aan da t de ICT-m arkt tot m idden 2008 relatief 
goed heeft gepresteerd, m et groeivooruitzichten voor zowel ICT-ondernem ingen als 
hun afnemersmarkten. Daardoor kon de sector  de gevolgen van de veranderingen in 
de wereldhandelspatronen compenseren. De economische en financiële crisis had een 
plotse en onvoorziene terugschroeving van de budgetten voor investeringen in 
ICT-goederen tot gev olg, en d us ook een aanzien lijke om zetdaling bij 
ICT-ondernemingen. 

De bedrijven waar de ontslagen vallen, en de werknemers voor wie steun wordt 
aangevraagd 

9. De aanvraag m aakt melding van 613 gedw ongen ontslagen (waarbij voor alle 
werknemers steun wordt aangevraagd) in de volgende twee bedrijven: 

Bedrijven en aantal ontslagen 
Getronics 371 HP  242 
Totaal aantal bedrijven: 2 Totaal aantal ontslagen: 613  

10. Uitsplitsing van de werknemers voor wie steun wordt aangevraagd: 

Categorie Aantal Percentage 
Mannen 398 64,9 
Vrouwen 215 35,1 
EU-burgers 576 94,0 
Niet-EU-burgers 37 6,0 
15-24 jaar 110 17,9 
25-54 jaar 338 55,1 
55-64 jaar 153 25,0 
Ouder dan 65 jaar 12 2,0 

 
In de bovenstaande categorieën hebbe n 24 werknemers (3,9%) langdurige 
gezondheidsproblemen of een handicap. 

11. Uitsplitsing per beroepscategorie: 

Categorie Aantal Percentage 
Leidinggevende functies 31 5,1 
Intellectuele, wetenschappelijke  en 
artistieke beroepen 

275 44,9 

Technici 215 35,0 
Administratief personeel 61 9,9 
Dienstverlenend personeel en verkopers 31 5,1 

12. Overeenkomstig artikel 7 van Verorden ing (EG) nr. 1927/2006 heeft Nederland 
bevestigd dat een beleid van gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie 
is to egepast en ook  verder zal worden toeg epast in  de  ver schillende stadia van de 
implementatie van het EFG, en in het bijzonder bij de toegang ertoe. 
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Beschrijving van het betrokken gebied, de autoriteiten ervan en andere 
belanghebbenden 

13. Het door de ontslagen getroffen gebi ed is de provincie Noord-Holland, 
NUTS II-regio NL32. Deze regio telt veel ICT-ondernemingen. 

14. De verantwoordelijke autoriteiten zijn he t Nederlands m inisterie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en het CA-ICT (Centrum Arbeidsmarktvraagstukken Informatie 
en Communicatie T echnologie). Andere  belanghebbenden zijn ICT-Offic e 
(werkgeversorganisatie), de vakbonde n FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en 
De Unie, het Uitvoeringsinstituut Wer knemersVerzekeringen (UWV) WERKbedrijf, 
de gem eente Am sterdam, de regiona le opleidingencentra Amsterdam  en 
Midden-Nederland, de Avans Hogeschool en re-integratiebureaus. 

Verwachte gevolgen van de ontslagen voor de plaatselijke, regionale of nationale 
werkgelegenheid 

15. De ondernem ingen wa ar de ontslagen vall en, zijn gevestigd in Am sterdam en 
Amstelveen, die alleb ei deel uitm aken van dezelfde arbeid smarkt en econom ische 
entiteit, na melijk de Randstad. Ne derland voe rt aan  dat d e ontslagen  bij de  twe e 
ondernemingen waarvoor deze aanvraag wordt ingediend de 
werkgelegenheidssituatie in de provincie Noord-Holland, die er door de financiële en 
economische crisis reeds op achteruit was gegaan, nog zal verergeren. 

16. In 2008 telde de beroepsbevolking in Noord-Holland 48 500 werklozen; door de 
economische en financiële wereldcrisis was dat aantal in 2009 met 20 000 tot 68 300 
gestegen. Groot-Amsterdam telt het meest werklozen in de beroepsbevolking: 19 000 
in 2008 en 24 500 in 2009. 

17. In de provincie Noord-Holland zijn bove ndien reeds ontslagen gevallen in de 
grafische sector, waarvoor de aanvr agen E GF/2009/024 NL/Noord-Holland e n 
Zuid-Holland, afdeling 58, en E GF/2009/026 NL/Noord-Holland en Utrecht, 
afdeling 18, zijn ingediend. 

Gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening waarvoor financiering wordt 
aangevraagd, gespecificeerde kostenraming en complementariteit met door de 
structuurfondsen gefinancierde acties 

18. De volgende soorten m aatregelen worden voorgesteld; sam en vor men deze een 
gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening met het oog op de re-integratie 
van de werknemers in het arbeidsproces. 

– Coaching v an werk n aar werk /begeleiding: opste lling van een  individu eel 
programma ter bevordering van de re-integratie op de arbeidsmarkt. 

– Mobility centres opzet : er worden  m obility centres  opgezet, waar o ntslagen 
werknemers actief worden begeleid door  zowel interne als externe coaches;  
bevordering van s ollicitaties en  opleidingsm ogelijkheden door de 
terbeschikkingstelling van pc's en van overzichten van vacatures. 

– Outplacement: persoon lijke aandacht voor en be geleiding van de ontslag en 
werknemers tijdens hun beroepsheroriëntatie en arbeidsmarktprospectie. 
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– Sollicitatietraining: hulp  bij he t ops tellen van c v en sollic itatiebrief; w erklozen 
voorbereiden op sollicitatiegesprekken en he n leren zichzelf te presenteren. Het is 
de bedoeling de werknemers tijdens het sollicitatieproces te begeleiden en hen op 
sollicitaties voor te bereiden. 

– Educatie: educatie om de inzetbaarheid va n de ontslagen werknemers op de 
arbeidsmarkt te vergroten. Al naar gela ng van de situatie van de individuele 
werknemer kan de educatie bestaan uit beroepsopleiding, de ontwikkeling van 
specifieke vaardigheden of technische opleidingen. 

– Evaluatie van de inzetbaarheid:  inventarisering van de interessen en voorkeuren 
van de ontslagen werknem ers en evaluatie van de gebieden waar hun kennis 
up-to-date is en waar extra opleiding nodig is. 

19. De in de aanvraag verm elde uitgaven voor de im plementatie van het EFG  
overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 dekken activiteiten op 
het vlak van beheer en controle. 

20. De door de Nederlandse autoriteiten voorge stelde individuele di enstverlening omvat 
actieve arbeidsmarktmaatregelen die op gr ond van artikel 3 van Verordening (EG) 
nr. 1927/2006 voor financiering in aanm erking komen. De Nederlandse autoriteiten 
ramen de totale kosten van deze dienstverlen ing op 3 776 693 euro en  de uitgaven 
voor de implementatie van het EFG op 157 362 euro (4% van het totale bedrag). Van 
het EFG wordt in totaal een bijdrage van 2 557 135 euro (65% van de totale kosten) 
gevraagd. 

Maatregelen Geschat 
aantal 

werknemers 
voor wie 

steun wordt 
aangevraagd 

Geraamde 
kosten per 
betrokken 
werknemer 
(in euro's) 

Totale kosten 
(EFG en nationale 
medefinanciering) 

(in euro's) 

Individuele dienstverlening (artikel 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1927/2006 ) 

Coaching van werk naar 
werk/begeleiding 

613 760,13 465 959,69

Mobility centres opzet 613 119,45 73 222,85

Outplacement 613 4 940,85 3 028 741,05

Sollicitatietraining 50 271,48 13 574,00

Educatie 223 814,43 181 617,89

Evaluatie van de inzetbaarheid 50 271,56 13 578,00

Subtotaal individuele dienstverlening  3 776 693
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Uitgaven voor de implementatie van het EFG (artikel 3, derde alinea, van 
Verordening (EG) nr. 1927/2006) 

Beheer  39 340

Voorlichting en publiciteit  39 341

Controle  78 681

Subtotaal uitgaven voor de 
implementatie van het EFG 

 157 362

Totale geraamde kosten  3 934 055

EFG-bijdrage (65% van de totale 
kosten) 

 2 557 135

21. Nederland heeft bevestigd dat de hierbove n beschreven m aatregelen complementair 
zijn met door de structuurfondsen gefinanc ierde acties. De Nede rlandse autoriteiten 
hebben erop gewezen dat de ontslag en werknemers eventueel in aanmerking komen 
voor twee specifieke ESF-projecten 7 voor werknem ers in de ICT-sector. De  
Nederlandse autoriteiten hebben de nodige regelingen getroffen om elk risico van 
dubbele financiering uit het EFG  en ande re EU-financieringsinstrum enten te 
voorkomen. 

Datum/data waarop met individuele dienstverlening aan de getroffen werknemers is 
begonnen of waarop gepland is daarmee te beginnen 

22. Op 1 m ei 2009 m aakte Nederland ten behoe ve van de getroffen werknem ers een 
begin met de individuele dienstverlening van het gecoördineerde pakket, waarvoor 
een financiële bijdrage van het EFG wo rdt aangevraagd. Deze datum geldt daarom 
als het begin van de periode waarin uitg aven voor een eventu ele ondersteuning uit 
het EFG in aanmerking komen. 

Wijze waarop de sociale partners zijn geraadpleegd 

23. Nederland heeft erop gewezen dat beide ondernemingen aan de verplichting hebben 
voldaan om de sociale partners bij een collectief ontslag van m eer dan 30 
werknemers over een  sociaal p lan te  raadplegen. Het CA-ICT, dat uit 
vertegenwoordigers van werkgevers en  werknem ers bestaat, heeft bij de 
voorbereiding van de maatregelen een belangrijke rol gespeeld. 

24. De Nederlandse autoriteiten hebben beve stigd dat aan de voorschriften van de 
nationale en EU-wetgeving betreffende collectieve ontslagen is voldaan. 

                                                 
7 2008ESFN226 (dit project loopt van 1.4.2009 tot en met 31.3.2010) en 2008ESFB295 (dit project loopt 

van 1.11.2009 tot en met 31.10.2010). 
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Informatie over acties die volgens de nationale wet of collectieve overeenkomsten 
verplicht zijn 

25. In verband met de criteria van artikel 6 van Verordening (E G) nr. 1927/2006 hebben 
de Nederlandse autoriteiten in de aanvraag:  

• bevestigd dat de financiële bijdrage va n het EFG niet in de plaats kom t van 
maatregelen die krachtens de nationale wetgeving of collectieve 
arbeidsovereenkomsten onder de vera ntwoordelijkheid van ondernem ingen 
vallen; 

• aangetoond dat de m aatregelen ten doel hebbe n steun te verlenen  aan individuele 
werknemers en niet worden gebruikt om ondernem ingen of s ectoren te 
herstructureren; 

• bevestigd dat voor de hierboven vermelde subsidiabele maatregelen geen steun uit 
andere EU-financieringsinstrumenten wordt ontvangen. 

Beheers- en controlesystemen  

26. Nederland heeft de Com missie meegedeeld dat de financiële bijdrage door dezelfde  
instanties wordt beheerd en gecontroleer d die de financiering van het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) in Nederland beheren en controleren.  

Financiering 

27. Op grond van de aanvraag van Nederland bedraagt de voorg estelde bijdrage uit het 
EFG aan het gecoördineerd pakket van indi viduele dienstverlening 2 557 135 euro 
(65% van de totale kosten) . De Commissie heeft haar voor stel voor een bijdrage uit 
het fonds gebaseerd op de informatie van Nederland. 

28. Gezien het beschikbare m aximumbedrag aan bijdragen uit het EF G ingevolge  
artikel 10, lid 1, van Verordening (EG)  nr. 1927/2006, also ok de m ogelijkheden tot 
herschikking van de kredieten, stelt de Commissie voor om  uit het EFG het 
hierboven vermelde totale bedrag beschikba ar te stellen, dat zal worden toegewezen 
onder rubriek 1a van de financiële vooruitzichten. 

29. Het voorgestelde bedrag van de financiële  bijdrage laat m eer dan 25% van het 
jaarlijkse maxim umbedrag van het EFG beschikbaar voor toew ijzingen tijdens de 
laatste vier m aanden van he t jaar, zoals voo rgeschreven bij artikel 12, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1927/2006. 

30. Met haar voorstel om m iddelen uit het EFG beschikbaar te stellen, leidt de 
Commissie de vereenvoudigde trialoogprocedure in, zoals voorgeschreven in punt 28 
van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 m ei 2006, om van de twee takken van de 
begrotingsautoriteit de in stemming te verkrijgen betr effende de noodzaak van het 
fonds gebruik te m aken en betreffende het vereiste bedrag. De Comm issie verzoekt 
de eerste tak van de begrotingsautorite it die op het passende politieke niveau 
overeenstemming bereikt over het ontwerp-voor stel voor een beschikbaarstelling uit 
het fonds, de andere tak en de Commi ssie van zijn voornem ens op de hoogte te 
brengen. Indien één van de twee takken van de  begrotingsautoriteit het niet m et het 
voorstel eens is, wordt een formele trialoogvergadering bijeengeroepen.  



NL 9   NL 

31. De Comm issie presen teert afzonderlijk  een voorstel to t o verschrijving om  in de  
begroting voor 2010 specifiek e vastleggings- en betalin gskredieten op te nem en, 
zoals voorgeschreven in punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 
2006. 

Bronnen van betalingskredieten  

32. Gezien de huidige stand van de im plementatie is te ve rwachten da t de  
betalingskredieten die in 2010 beschikba ar zijn in begrotingsonderdeel 01.0404 
"Kaderprogramma voor concurrentieve rmogen en innovatie – Programma voor  
ondernemerschap en innovatie" dit jaar niet volledig zullen worden opgebruikt. 

33. Dit begrotingsonderdeel dekt de uitgaven in verband m et de im plementatie van de 
financiële instrumenten van dit programm a, dat als hoofddoel heeft de toegang van 
het m kb tot financiering te vergem akkelijken. Er verloopt enige tijd tussen de  
overschrijvingen naar de tr ustrekeningen die door het Europees Investeringsfonds  
worden beheerd en de uitbetalingen aan de  begunstigden. De financiële crisis heef t 
grote gevolgen voor de voor 2010 geraam de uitbetalingen. Om het aanhouden van te 
grote saldi op de trustrekeningen te vermijden, is de methode voor het berekenen van 
de betalingskredieten dan ook herz ien, rekening houdend m et de verwachte  
uitbetalingen. Bijgevolg kan een bedrag  van 2 557 135 euro voor overschrijving 
beschikbaar worden gesteld. 
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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 (aanvraag 
EGF/2010/012 NL/ICT Noord-Holland, Nederland) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien het Interins titutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlem ent, de  
Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer8, en 
met name punt 28, 

Gezien Verordening (E G) nr. 1927/2006 van het Europees Parlem ent en de Raad van 
20 december 2006 tot oprich ting van een  Eu ropees f onds voor aanpassin g aan de 
globalisering9, en met name artikel 12, lid 3, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie10, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Het Europees fonds voor aanpassing aan de  globalisering (EFG) is opgericht om extra 
steun te verlenen aan werknem ers die worden ontslagen als gevolg van door de 
globalisering veroorzaakte g rote structurele v eranderingen in de 
wereldhandelspatronen en om hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt. 

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

(3) Krachtens het Interinstitutioneel Ak koord van 17 m ei 2006 m ag uit het EFG een 
jaarlijks maximumbedrag van 500 miljoen euro beschikbaar worden gesteld. 

(4) Nederland heeft op 8 april 2010 een aanvraag ingediend om de beschikbaarstelling van 
middelen uit het EFG in verband m et gedwongen ontslagen in twee bedrijven die 
vallen onder afdeling 46 van de NACE Rev. 2 ("Groothandel, met uitzondering van de 
handel in auto's en motorfietsen") in de NUTS II-regio Noord-Holland (NL32); aan de 
aanvraag werd aanvullende in formatie tot en m et 5 augustus 2010 toegevoegd. Deze 
aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor ee n financiële bijdrage overeenkom stig 

                                                 
8 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1. 
9 PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1. 
10 PB C […] van […], blz. […]. 
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artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1927/2006. Bijgevolg stelt de Commissie voor om 
een bedrag van 2 557 135 euro beschikbaar te stellen. 

(5) Er m oeten dan ook middelen uit het EF G beschikbaar worden gesteld om  e en 
financiële bijdrage te leveren voor de door Nederland ingediende aanvraag, 

BESLUITEN: 

Artikel 1 

Ten laste van de algem ene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 
wordt een bedrag van 2 557 135 euro aan vastleggings- en be talingskredieten 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, 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 
De voorzitter De voorzitter 




