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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 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 
2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende 
de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel 
beheer (aanvraag EGF/2015/002 DE/Adam Opel, ingediend door Duitsland)
(COM(2015)0342 – C8-xxxx/2015 – 2015/XXXX(BUD))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2015)0342 – C8-xxxx/2015),

– gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering 
(2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/20061,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20202, en met name 
artikel 12 hiervan,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer3 (IIA van 2 december 
2013), en met name punt 13 hiervan,

– gezien de trialoogprocedure als bedoeld in punt 13 van het IIA van 2 december 2013,

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

– gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0000/2015),

A. overwegende dat de Unie 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 of de wereldwijde financiële en 
economische crisis ondervinden, en hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt;

B. 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 tijdens het overleg van 17 juli 2008, en met 
inachtneming van het IIA van 2 december 2013 met betrekking tot het nemen van 

                                               
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.
2 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
3 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
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besluiten om gebruik te maken van het Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG);

C. overwegende dat de vaststelling van de nieuwe EFG-verordening vorm geeft aan de 
overeenkomst tussen het Parlement en de Raad om het criterium "crisisafwijking" 
opnieuw in te voeren, de financiële bijdrage van de Unie te verhogen tot 60 % van de 
totale geraamde kosten van de voorgestelde maatregelen, de efficiëntie voor de 
behandeling van EFG-aanvragen in de Commissie en door het Parlement en de Raad te 
verhogen door de termijn voor beoordeling en goedkeuring te verkorten, de subsidiabele 
maatregelen en begunstigden uit te breiden door zelfstandigen en jongeren toe te voegen 
en stimuleringsmaatregelen voor de oprichting van een eigen bedrijf te financieren;

D. overwegende dat Duitsland aanvraag EGF/2015/002 DE/Adam Opel heeft ingediend 
voor een financiële bijdrage van het EFG naar aanleiding van 2 881 ontslagen bij 
Adam Opel AG, actief in de NACE Rev. 2-afdeling 29 ("Vervaardiging van auto's, 
aanhangwagens en opleggers")1 en een leverancier;

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

1. is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in 
artikel 4, lid 1, onder a), van de EFG-verordening en dat Duitsland bijgevolg recht heeft 
op een financiële bijdrage ter hoogte van 6 958 623 EUR op grond van die verordening;

2. stelt vast dat de Duitse autoriteiten de aanvraag voor een financiële bijdrage uit het EFG 
op 26 februari 2015 hebben ingediend en dat de evaluatie daarvan op 14 juli 2014 door 
de Commissie was afgerond en het Europees Parlement op 1 september 2015 hiervan op 
de hoogte is gesteld; is ingenomen met het feit dat de beoordelingsprocedure in een 
periode van minder dan vijf maanden is afgerond;

3. merkt op dat in West-Europa de autoverkopen drastisch zijn afgenomen tot een sinds 20 
jaar ongekend laag niveau2 en benadrukt dat sinds 1997 het aantal verkochte auto's in 
Europa niet zo laag is geweest; concludeert dat deze gebeurtenissen rechtstreeks 
verband houden met de wereldwijde financiële en economische crisis zoals aangegeven 
in Verordening (EG) nr. 546/2009 van het Europees Parlement en de Raad3; benadrukt 
voorts dat in het bijzonder fabrikanten van kleine en middelgrote voertuigen in het 
middenklasseprijssegment zwaar zijn getroffen en dat Adam Opel AG, als een van de 
grootste spelers in het middenklasseprijssegment van kleine en middelgrote voertuigen 
dan ook bijzonder zwaar door de crisis getroffen is, terwijl de crisis minder invloed 
heeft gehad op de verkopen van goedkope en premium- of luxevoertuigen;

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad 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 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (PB L 393 van 30.12.2006, 
blz. 1).
2 European Automobile Manufacturers Association (ACEA), The Automobile Industry Pocket Guide 2014-2015, 
blz. 57f.
3 Verordening (EG) nr. 546/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
(PB L 167 van 29.6.2009, blz. 26).
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4. merkt op dat het aantal registraties van nieuwe auto's in de EU en de lidstaten van de 
Europese Vrijhandelszone (EVA) tussen 2007 en 2013 een daling te zien gaf van 25 % 
(van meer dan 16 miljoen nieuwe auto's tot 12 miljoen, volgens de Vereniging van 
Europese Automobielfabrikanten); benadrukt in dit verband dat de verkopen in Europa 
van auto's van de merken Opel en Vauxhall drastisch zijn afgenomen en in de periode 
2007-2013 met 39 % zijn gedaald;

5. merkt verder op dat Adam Opel AG door eigenaar General Motors benadeeld is, 
vanwege het feit dat Opel alleen in Europa mocht verkopen, en Opel dus van 
opkomende markten op andere continenten is geweerd; is van mening dat het aan 
Europese landen opgelegde besparingsbeleid heeft bijgedragen aan de drastische daling 
van de verkopen van Opel en Vauxhall;

6. wijst erop dat deze ontslagen een zeer negatieve impact hebben op de plaatselijke 
economie in Bochum; herinnert eraan dat Bochum een stad is in het Roergebied, een 
zeer geïndustrialiseerd gebied in de Duitse bondstaat Noordrijn-Westfalen, die zoals 
andere traditionele regio's met koolmijnen en staalindustrie sinds de zestiger jaren met 
enorme structurele veranderingen geconfronteerd wordt; benadrukt dat het 
werkloosheidspercentage in het Roergebied reeds veel hoger ligt dan het Duitse 
gemiddelde;

7. herinnert eraan dat Bochum reeds steun heeft ontvangen uit het EFG, na de beëindiging 
van de productie van mobiele telefoons door Nokia, die tot het verlies van 1 300 banen 
geleid heeft; wijst er op dat Outukumpu van plan is eind 2015 de productie van roestvrij 
staal in Bochum te beëindigen, wat zal leiden tot een verdere de-industrialisering van de 
stad en een verslechtering van de lokale en regionale werkgelegenheidssituatie;

8. constateert dat, tot op heden, voor de sector NACE Rev. 2-afdeling 29 ("Vervaardiging 
van auto's, aanhangwagens en opleggers") 21 EFG-aanvragen zijn ingediend, waarvan 
er 11 gebaseerd waren op handelsgerelateerde globalisering en 10 op de wereldwijde 
financiële en economische crisis; herinnert in dit verband aan EFG-aanvraag 
EGF/2010/031/General Motors België, die een gevolg was van de sluiting van de 
productiefaciliteit van Opel in Antwerpen, België;

9. is ingenomen met het feit dat de Duitse autoriteiten op 1 januari 2015 hebben besloten 
met de uitvoering van de individuele diensten voor de getroffen werknemers te 
beginnen om de werknemers snel bijstand te verlenen, ruimschoots vooruitlopend op 
het besluit over en de aanvraag voor toekenning van EFG-steun voor het voorgestelde 
gecoördineerde pakket;

10. wijst erop dat Duitsland de volgende maatregelen plant voor de ontslagen werknemers 
voor wie in deze aanvraag steun wordt aangevraagd: maatregelen op het gebied van 
beroepsopleiding (Qualifizierungen), loopbaanadvies (Berufsorientierung), peer 
groups/workshops, adviesdiensten voor de oprichting van een bedrijf 
(Existenzgründerberatung), zoeken van een baan (Stellenakquise)/ banenbeurzen 
(Jobmessen), begeleiding van de follow-up en adviesdiensten (Nachbetreuung und -
beratung) en scholingstoelagen (Transferkurzarbeitergeld);

11. wijst erop dat het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening opgesteld 
werd in overleg met de sociale partners middels overgangsondernemingen;
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12. herinnert eraan dat de inzetbaarheid van alle werknemers verbeterd moet worden door 
middel van aangepaste opleidingen en de erkenning van de in de loop van het 
beroepsleven opgedane vaardigheden en bekwaamheden; verwacht dat de opleiding die 
in het gecoördineerde pakket wordt aangeboden, niet alleen is afgestemd op de 
behoeften van de ontslagen werknemers, maar ook op het huidige 
ondernemingsklimaat;

13. merkt op dat de informatie die is verstrekt over het gecoördineerde pakket van 
individuele diensten waarvoor EFG-middelen worden aangevraagd, gegevens bevat 
over de complementariteit met maatregelen die worden gefinancierd uit de 
structuurfondsen; benadrukt dat de Duitse autoriteiten bevestigen dat voor de 
subsidiabele maatregelen geen steun uit andere financieringsinstrumenten van de Unie 
wordt ontvangen; herhaalt zijn oproep aan de Commissie om in haar jaarverslagen een 
vergelijkende evaluatie van deze gegevens op te nemen zodat de bestaande 
verordeningen volledig in acht worden genomen en te voorkomen dat door de Unie 
gefinancierde diensten dubbel worden aangeboden;

14. waardeert de verbeterde procedure die de Commissie op verzoek van het Parlement in 
het leven heeft geroepen om de toekenning van subsidies te versnellen; neemt nota van 
de tijdsdruk die het nieuwe tijdschema met zich meebrengt, en van de mogelijke 
gevolgen voor de doeltreffendheid van de afhandeling van het dossier;

15. hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

16. 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;

17. 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

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing 
aan de globalisering (aanvraag EGF/2015/002 DE/Adam Opel, ingediend door 
Duitsland)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering 
(2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/20061, en met name artikel 15, 
lid 4,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel beheer2, en met name punt 13,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Europees fonds voor aanpassing van de globalisering (EFG) is opgericht om steun 
te verlenen aan werknemers die werkloos zijn geworden en zelfstandigen die hun 
werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van uit de globalisering voortvloeiende 
grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen, doordat de in 
Verordening (EG) nr. 546/2009 behandelde wereldwijde financiële en economische 
crisis aanhoudt, of door een nieuwe wereldwijde financiële en economische crisis, en 
hen te helpen om op de arbeidsmarkt terug te keren.

(2) Zoals vastgesteld in artikel 12 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de 
Raad, mag het EFG het jaarlijks maximumbedrag van 150 miljoen EUR (in prijzen 
van 2011) niet overschrijden3.

(3) Op 26 februari 2015 heeft Duitsland aanvraag EGF/2015/002 DE/Adam Opel 
ingediend voor een financiële bijdrage van het EFG naar aanleiding van ontslagen bij 
Adam Opel AG en een leverancier in Duitsland. Duitsland heeft overeenkomstig 
artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1309/2013 aanvullende gegevens verstrekt. 
De aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage uit het EFG 
overeenkomstig artikel 13 van die Verordening.

                                               
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.
2 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
3 Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).



PE565.193v01-00 8/10 PR\1071278NL.doc

NL

(4) Er moeten dan ook middelen uit het EFG beschikbaar worden gesteld om te voorzien 
in een financiële bijdrage van 6 958 623 EUR voor de door Duitsland ingediende 
aanvraag.

(5) Teneinde zo snel mogelijk middelen uit het EFG ter beschikking te stellen, moet dit 
besluit van toepassing zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1

Ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 
wordt een bedrag van 6 958 623 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar 
gesteld uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van 
de Europese Unie. Het is van toepassing vanaf [de datum van vaststelling].

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad
De voorzitter De voorzitter

                                               
 Datum in te voegen door het Parlement vóór de publicatie in het PB.
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TOELICHTING

I. Achtergrond

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opgericht om extra steun te 
verlenen aan werknemers die lijden onder de gevolgen van grote structurele veranderingen in 
de wereldhandelspatronen. 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 
tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20201 en van artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1309/20132 mag het jaarlijkse maximumbedrag ten behoeve van het 
fonds niet meer dan 150 miljoen EUR bedragen (prijzen 2011). De benodigde bedragen 
worden als voorziening opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie.

Overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer3 verloopt de procedure om 
het fonds te activeren 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 bijbehorend overschrijvingsverzoek. Indien er geen 
eensgezindheid bestaat, wordt er een trialoogprocedure ingeleid.

II. De aanvraag voor Adam Opel en het voorstel van de Commissie 

Op 14 juli 2015 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een besluit betreffende de 
beschikbaarstelling van middelen uit het EFG aan Duitsland om de terugkeer op de 
arbeidsmarkt te ondersteunen van werknemers die als gevolg van de globalisering zijn 
ontslagen bij Adam Opel, actief in afdeling 29 van de NACE Rev. 2 ("Vervaardiging van 
auto's, aanhangwagens en opleggers").

De aanvraag voor de beschikbaarstelling van een totaalbedrag van 6 958 623 EUR uit het 
EFG voor Duitsland is de dertiende die in het kader van de begroting 2015 wordt behandeld. 
De aanvraag betreft 2 692 van 2 881 ontslagen werknemers bij Adam Opel en een leverancier. 
De aanvraag werd op 26 februari 2015 bij de Commissie ingediend en tot en met 23 april 
2015 werd er aanvullende informatie verstrekt. De Commissie heeft overeenkomstig alle 
toepasselijke bepalingen van de EFG-verordening geconcludeerd dat de aanvraag aan de 
voorwaarden voor het toekennen van een financiële bijdrage uit het EFG voldoet. 

Volgens de Duitse autoriteiten zijn de ontslagen het gevolg van de volledige sluiting van de 
fabriek van Adam Opel AG in Bochum. Zij brengen deze sluiting in verband met de 
wereldwijde financiële en economische crisis door erop te wijzen dat in de periode 2007-2013 
het aantal registraties van nieuwe auto's in de EU en de lidstaten van de EVA een daling van 
25 % te zien gaf, waarbij met name de fabrikanten van kleine en middelgrote voertuigen in 
het middenklasseprijssegment zwaar getroffen zijn.

De individuele dienstverlening die aan de ontslagen werknemers wordt aangeboden bestaat 
uit de volgende maatregelen: maatregelen op het gebied van beroepsopleiding 

                                               
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
2 PB L 347 van 30.12.2013, blz. 855.
3 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.



PE565.193v01-00 10/10 PR\1071278NL.doc

NL

(Qualifizierungen), loopbaanadvies (Berufsorientierung), peer groups/workshops, 
adviesdiensten voor de oprichting van een bedrijf (Existenzgründerberatung), zoeken van een 
baan (Stellenakquise)/ banenbeurzen (Jobmessen), begeleiding van en adviesdiensten bij de 
follow-up (Nachbetreuung und -beratung) en scholingstoelagen (Transferkurzarbeitergeld);

Volgens de Commissie zijn de beschreven maatregelen actieve arbeidsmarktmaatregelen die 
behoren tot de in artikel 7 van de EFG-verordening vastgestelde subsidiabele acties. Deze 
acties komen niet in de plaats van maatregelen die gericht zijn op een passieve sociale 
bescherming.

– De Duitse autoriteiten hebben op de volgende punten de nodige garanties geboden: 
bij de toegang tot de voorgestelde acties en hun uitvoering zullen de beginselen van 
gelijke behandeling en non-discriminatie worden gerespecteerd,

– aan de voorschriften van de nationale en EU-wetgeving betreffende collectieve 
ontslagen is voldaan,

– de ondernemingen waar de ontslagen zijn gevallen, die hun activiteiten hebben 
voortgezet, zijn hun wettelijke verplichtingen bij ontslagen nagekomen en hebben 
voor hun werknemers dienovereenkomstig de nodige maatregelen getroffen,

– de voorgestelde maatregelen zullen geen financiële steun ontvangen van andere 
fondsen of financiële instrumenten van de Unie, en dubbele financiering zal worden 
voorkomen;

– de voorgestelde maatregelen zullen complementair zijn met acties die door de 
Structuurfondsen worden gefinancierd,

– de financiële bijdrage van het EFG zal voldoen aan de procedurele en materiële 
EU-regels inzake overheidssteun.

Duitsland heeft de Commissie laten weten dat de nationale voor- of medefinanciering zal 
worden verstrekt uit de federale begroting en door de Bundesagentur für Arbeit (het federale 
arbeidsbureau).

III. Procedure

Om middelen uit het fonds te kunnen inzetten, heeft de Commissie aan de begrotingsautoriteit 
een overschrijvingsverzoek doen toekomen voor een totaalbedrag van 6 958 623 EUR uit de 
EFG-reserve (40 02 43) naar de EFG-begrotingslijn (04 04 01). 

Dit is het dertiende voorstel tot overschrijving voor de beschikbaarstelling van middelen uit 
het fonds dat tot op heden in 2015 naar de begrotingsautoriteit is gezonden. 

Indien er geen eensgezindheid bestaat, wordt overeenkomstig artikel 15, lid 4, van de 
EFG-verordening de trialoogprocedure ingeleid.

Overeenkomstig een interne afspraak moet de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
bij dit proces worden betrokken, zodat zij op constructieve wijze kan bijdragen aan de 
beoordeling van de aanvragen voor steun uit het EFG. 


