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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat het sociaal en werkgelegenheidsbeleid tot de bevoegdheden van de 
lidstaten hoort en gecoördineerd wordt via de open coördinatiemethode, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van alle mogelijke synergiën om te zorgen voor een positieve 
ontwikkeling van de Unie in de context van de globalisering en om de uitdaging van 
sociale en beroepsmatige integratie in de lidstaten aan te gaan; herinnert er tevens aan dat 
het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) een instrument is dat is 
ingevoerd om deze doelstelling te ondersteunen en werknemers in geval van 
massaontslagen hulp te bieden;

2. dringt aan op toewijzing van vastleggings- en betalingskredieten op de begrotingslijn voor
het EFG ten minste met ingang van het volgende financieel kader zodat het fonds 
gemakkelijker kan worden gebruikt, de termijnen voor de behandeling van dossiers 
verkort en de doeltreffendheid voor ontslagen werknemers verbeterd, en de procedures
genormaliseerd kunnen worden;

3 verzoekt de lidstaten om de sociale partners van meet af aan bij de voorbereiding van de 
aanvragen te betrekken;

4. verzoekt de lidstaten op nationaal niveau een communicatie- en beheerstructuur van het 
EFG op te zetten, die in verbinding staat met alle betrokkenen, en positieve 
praktijkervaringen op Europees niveau uit te wisselen, waardoor het fonds snel en 
doeltreffend in werking kan treden als er massaontslagen vallen;

5. herinnert eraan dat volgens Verordening (EG) nr. 1927/2006 verschillende landen 
gezamenlijk een steunaanvraag bij het EFG kunnen indienen wanneer getroffen 
werknemers in een geografische regio of een bepaalde bedrijfstak niet beperkt zijn tot één 
lidstaat;

6. verzoekt de lidstaten bij de dienstverlening aan ontslagen werknemers een individuele 
benadering te volgen, vooral bij massaontslagen, om de kansen van werknemers te 
verbeteren op een arbeidsmarkt die een grondige herstructurering doormaakt; beveelt met 
het oog hierop de lidstaten aan de uitwisseling positieve praktijkervaringen op te voeren, 
met name via Progress;

7. spoort de lidstaten aan het EFG te gebruiken om Europese doelstellingen na te streven, 
nieuwe kwalificaties voor nieuwe banen te bevorderen en levenslang leren te stimuleren, 
om de werknemers in staat te stellen hun persoonlijke loopbaan te volgen en bij te dragen 
aan het concurrentievermogen van de Unie in de context van de globalisering;

8 wijst de ondernemingen op hun verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen om te 
zorgen dat de werknemers in het begin van een periode van werkloosheid onmiddellijk 
hun verworven ervaringen laten certificeren zodat zij zich zo gericht en zo snel mogelijk 
kunnen omscholen en een stabiele baan met vooruitzichten kunnen vinden;
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9. constateert grote verschillen tussen de dossiers, vanwege de uiteenlopende situatie in elke 
lidstaat; verzoekt daarom de Commissie een voorstel te formuleren voor een grotere 
flexibiliteit bij de toepassing van de interventiecriteria per lidstaat om de behandeling van 
aanvragen beter aan te passen aan de economische bijzonderheden van een land, en 
daarbij een eventuele uitbreiding van de referentieperiode en de zone van de 
ondernemingen te evalueren; 

10. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat er geen concurrentievervalsing ontstaat, door 
te stimuleren dat de plichten van ondernemingen op het gebied van bedrijfsontslagen in de 
Unie gelijk komen te liggen;

11. verzoekt de Commissie in haar jaarverslag statistieken voor te leggen over de 
doeltreffendheid van het EFG en over opleidingsstrategieën in het kader van het vinden 
van werk; 

12. verzoekt de Commissie gegevens te publiceren over het effectieve gebruik van het EFG in 
het kader van een goed beheer van de Europese begroting, zodat het Parlement achteraf 
controle kan uitoefenen.


