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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. doet een beroep op de Commissie gedegen, regelmatige effectbeoordelingen vooraf en 

achteraf van alle handelsovereenkomsten en relevante wetgevingsinitiatieven te verrichten 

waarbij wordt gelet op de potentiële gevolgen voor de werkgelegenheid, het 

concurrentievermogen en de economie, mede ten aanzien van kleine en middelgrote 

ondernemingen, en wordt gezorgd voor daadwerkelijke coördinatie vooraf tussen DG 

Handel en DG Werkgelegenheid; is van mening dat alle, als kwetsbaar aangemerkte 

sectoren nauw in het oog moeten worden gehouden en dat voor deze sectoren, waar nodig, 

in passende specifieke maatregelen moet worden voorzien en dat de sociale partners, met 

inbegrip van de vertegenwoordigers van ondernemingen en van werknemers en de 

lidstaten die betrokken zijn bij hogerisicosectoren, naar behoren moeten worden 

geïnformeerd en tijdens de aanvraagprocedure moeten worden bijgestaan; 

2. constateert dat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) een 

solidariteitsinstrument is, opgezet om steun te verlenen aan werknemers die ontslagen 

worden als gevolg van grote structurele veranderingen, zoals de globalisering en de 

financiële en economische crises; onderstreept derhalve de noodzaak van een sterke 

samenhang tussen het handelsbeleid en het industriebeleid, aangezien 

handelsovereenkomsten Europese ondernemingen kunnen blootstellen aan een hoger 

concurrentieniveau met mogelijk negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid, en 

benadrukt de noodzaak van een gemeenschappelijke strategie op industriegebied;  

3. herinnert aan de mededeling van de Commissie van 14 oktober 2015 getiteld "Handel 

voor iedereen – Naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid" 

(COM(2015)0497), waarin zij toegeeft dat handelsovereenkomsten voor bepaalde regio's 

en bepaalde werknemers nadelige gevolgen kunnen hebben als de nieuwe concurrentie te 

hevig is, maar waarin zij ook erkent dat het EFG een essentieel instrument is waarmee 

belangrijke steun verstrekt kan worden aan gemeenschappen die te maken krijgen met 

banenverlies, bijvoorbeeld wanneer een onderneming in de EU sluit wegens internationale 

concurrentie; 

4. verzoekt de lidstaten, aangezien het EFG voor nieuwe sectoren is opengesteld, op basis 

van deze effectbeoordelingen en samen met de sociale partners, met inbegrip van 

vertegenwoordigers van ondernemingen en van werknemers, strategieën uit te stippelen 

om vooruit te lopen op de verwachte veranderingen op de arbeidsmarkt; is derhalve van 

oordeel dat de financiering, publiciteit en mate van eenvoud van het 

besluitvormingsproces van het EFG en de coördinatie met andere EU-fondsen moeten 

worden geëvalueerd ten einde tegemoet te komen aan de behoeften die uit deze strategieën 

kunnen voortvloeien; 

5. verzoekt de Commissie de informatie- en raadplegingsrichtlĳn te versterken; is van 

oordeel dat werknemersvertegenwoordigers en vakbonden tijdig op de hoogte moeten 

worden gesteld van alle plannen voor herstructurering of bedrijfssluiting die het gevolg 

zijn van de uitwerkingen van de handel, opdat onderhandelingen over een passend sociaal 
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plan kunnen plaatsvinden onder billijke voorwaarden met gelijke toegang tot informatie; 

meent dat op deze wijze ervoor moet worden gezorgd dat ondernemingen hun volledige 

verantwoordelijkheid nemen; 

6. roept het Parlement op om regelmatig gezamenlijke hoorzittingen van de Commissie 

internationale handel en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken te organiseren, 

ten einde bij te dragen tot een verbeterde coördinatie tussen het handelsbeleid en het EFG, 

en het toezicht hierop; 

7. verzoekt de Commissie de drempel voor het in aanmerking komen, die momenteel op 500 

gedwongen ontslagen ligt, te verlagen, aangezien deze in de praktijk ertoe leidt dat alleen 

grote ondernemingen, die op wereldschaal vaak winst maken, voor deze middelen in 

aanmerking komen; is van oordeel dat, om te waarborgen dat steun wordt verleend aan 

werknemers van kleinere ondernemingen in sectoren die rechtstreeks door de gevolgen 

van de globalisering worden getroffen, de drempel tot 100 gedwongen ontslagen moet 

worden verlaagd; vraagt de Commissie om niet alleen aandacht te besteden aan 

werknemers in ondernemingen waarin ontslagen vallen, maar ook aan de werknemers van 

alle getroffen sectoren met inbegrip van onderaannemers; doet een beroep op de 

Commissie zich bij het inzetten van het EFG flexibeler en krachtdadiger op te stellen; 

betreurt het dat de bedragen die door het fonds worden gereserveerd maar al te vaak door 

de lidstaten moeten worden voorgeschoten; 

8. verzoekt de Commissie het EFG te heroriënteren in het voordeel van de kmo's, omdat zij 

een centrale plaats innemen in een dynamische Europese economie; 

9. verzoekt de Raad en de Commissie de aanzet te geven tot regelgeving die gericht is op de 

modernisering van de handelsbeschermingsinstrumenten, met het doel deze sneller, 

doeltreffender, doelmatiger en toegankelijker te maken, ook voor kmo's; onderstreept dat 

efficiënte en bijgewerkte handelsbeschermingsinstrumenten zouden voorkomen dat 

gebruik wordt gemaakt van het EFG in het geval van sociale, ecologische of prijsdumping 

door andere landen;  

10. vraagt de Commissie om gelijktijdig een ondersteunende strategie voor een gezamenlijk 

industrie- en investeringsbeleid in de praktijk te brengen, en de 

handelsbeschermingsinstrumenten van de EU te versterken; 

11. verzoekt de Commissie de status van markteconomie alleen te verlenen aan 

handelspartners die voldoen aan de vijf, door haar vastgestelde criteria. roept de 

Commissie in dit verband op om een duidelijke en doeltreffende strategie te ontwikkelen 

voor kwesties met betrekking tot het toekennen van de status van markteconomie aan 

derde landen, zodat het concurrentievermogen van de ondernemingen in de EU behouden 

blijft en wij onze strijd tegen elke vorm van oneerlijke concurrentie kunnen voortzetten; 

12. roept de Commissie op om de afwijking voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te 

verlengen tot na 2017; 

13. is het eens met de Commissie dat de essentie van het EFG erin bestaat mensen te helpen 

die hun baan verliezen ten gevolge van een vrijere handel; acht het een belangrijke taak 

van de EFG om de gevolgen van handelsgeschillen te verzachten en ervoor te zorgen dat 

de lasten van de gezamenlijke politieke besluiten op EU-niveau over de lidstaten van de 
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EU worden verdeeld; doet derhalve een beroep op de Commissie om de werknemers en 

ondernemingen die door handelsgeschillen worden getroffen, te ondersteunen. stelt 

bovendien voor een mechanisme in te voeren voor de versnelde behandeling van 

aanvragen in verband met handelsgeschillen. 
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