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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. merkt op dat uit de evaluaties van het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering (EFG) blijkt dat de resultaten van de ingrepen van dit fonds beïnvloed 

worden door factoren zoals het opleidingsniveau en de kwalificaties van de betrokken 

werknemers, de absorptiecapaciteit van de betrokken arbeidsmarkten en het bbp van de 

ontvangende landen; benadrukt dat die factoren vooral beïnvloed worden door 

langetermijnmaatregelen die doeltreffend kunnen worden ondersteund door de Europese 

structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen); benadrukt dat bij elk verzoek om steun 

van het fonds met deze factoren en de lokale situatie van de arbeidsmarkt rekening moet 

worden gehouden en dat tegelijkertijd een zo kort mogelijke tijdsspanne tussen de 

aanvraag voor financiering en de tussenkomst van het fonds moet worden gegarandeerd; 

betreurt de achterstand bij de uitvoering en de knelpunten ten gevolge van het gebrek aan 

flexibiliteit van bepaalde EFG-maatregelen en het gebrek aan nationale wetgeving in 

sommige lidstaten en benadrukt dat EFG-steun flexibeler moet worden gemaakt; 

2. merkt op dat de thematische reikwijdte en de steungebieden van de ESI-fondsen (met 

name het ESF) en het EFG weliswaar vaak vergelijkbaar zijn, maar dat het EFG werd 

gecreëerd om snel te kunnen reageren op situaties die zich kunnen voordoen, terwijl de 

ESI-fondsen een meerjarige programmeringscyclus hebben; merkt op dat het voor snellere 

en meer doeltreffende resultaten essentieel is te zorgen voor meer synergie tussen het EFG 

en de ESI-fondsen; benadrukt dat de ESI-fondsen als follow-upmaatregelen ingezet 

moeten worden in EFG-steungebieden door investeringen, algemene groei en 

werkgelegenheid te stimuleren; benadrukt dat EFG-interventies gecoördineerd moeten 

worden met bestaande EU-programma's, zoals werkgelegenheidsinitiatieven voor 

jongeren, nationale programma's en strategieën en particuliere financieringsbronnen 

teneinde mensen te helpen bij het zoeken van een baan en het ondernemerschap te 

bevorderen, met name in de regio's en bedrijfstakken die te lijden hebben onder de 

negatieve gevolgen van de globalisering of van de herstructurering van de economie; uit 

zijn bezorgdheid over het ontbreken van een beoordeling van de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het EFG, en roept op tot een grondiger toezicht op de financiering en 

het gebruik ervan in het geval van bepaalde lidstaten; 

3. verzoekt de Commissie om bij het tenuitvoerleggingsproces van het EFG, en dus ook in 

haar volgende verslag en bij haar toekomstige voorstellen, informatie te verstrekken over 

de soort en de kwaliteit van de banen van herintreders op de arbeidsmarkt en over de 

evolutie op middellange en lange termijn van het herintredingspercentage dat dankzij 

EFG-interventies bereikt is; vraagt, in deze context van EFG-prestatiemeting in termen 

van banen en omscholing van begunstigden, om duidelijkere indicaties omtrent de 

bedrijfstakken waarin werknemers waarschijnlijk werk kunnen vinden en omtrent de 

vraag of het opleidingsaanbod is toegesneden op de economische vooruitzichten en de 

behoeften van de arbeidsmarkt in de door ontslagen getroffen gebieden; roept de 

Commissie dientengevolge op om bij de vaststelling van door het EFG ondersteunde 

maatregelen rekening te houden met de arbeidsmarktperspectieven, met name in 
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toekomstgerichte sectoren, en met de vaardigheden die werkelijk nodig zijn, en bij haar 

rapportering en beoordeling in detail te onderzoeken of aan deze vereiste is voldaan; roept 

op om grondig te onderzoeken wat de verwachtingen zijn van lidstaten die een aanvraag 

indienen voor EFG-steun, welke beweegredenen lidstaten ervan weerhouden om een 

aanvraag in te dienen zelfs als zij behoefte aan steun hebben, en welke mogelijkheden er 

zijn om de subsidiabiliteitsdrempels aan te passen; 

4. wijst erop dat voor werknemers een gecoördineerd pakket van gepersonaliseerde diensten 

moet worden uitgewerkt in samenwerking met de sociale partners en de regionale 

autoriteiten; 

5. acht het daarom van het grootste belang dat de middelen bestemd worden voor 

investeringen die bijdragen tot groei en werkgelegenheid en tot verbetering van het 

onderwijs, de beroepsvaardigheden, de geografische mobiliteit van werknemers en de 

arbeidsmarktomstandigheden, teneinde de maatregelen om de gevolgen van de crisis tegen 

te gaan, verder te consolideren; acht het in dit verband verheugend dat onderzoek en 

innovatie het domein blijkt te zijn waaraan in de lopende programmeringsperiode de 

meeste middelen van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) zijn 

toegewezen; 

6. benadrukt dat het noodzakelijk is meer gebruik te maken van het EFG door een grotere 

vraag te creëren aan de kant van de lidstaten, waardoor aanzienlijk meer financiering 

nodig zal zijn en het aandeel van de EU-medefinanciering zal moeten worden vergroot, en 

roept de Commissie op om te overwegen het maximale steunniveau van het EFG van 

60 % naar 85 % te verhogen in regio's waar de algemene werkloosheidsgraad aanzienlijk 

hoger ligt dan het nationale gemiddelde; betreurt dat de Commissie in haar beoordelingen 

van het EFG geen regionale analyse van begunstigden heeft opgenomen, wat een 

overzicht had kunnen opleveren van het gebruik van EFG-steun in regio's die al een hoge 

werkloosheidsgraad kennen of een hoge structurele werkloosheid in de ondersteunde 

sector; spoort de lidstaten ook aan om de regio’s een belangrijkere rol toe te bedelen in het 

aanvraagproces voor steunverlening; 

7. herinnert eraan dat de ESI-fondsen in aanzienlijke mate bijdragen tot het tegengaan van de 

economische en sociale gevolgen van de crisis, de afzwakking van de negatieve gevolgen 

van de globalisering en de bevordering van de langetermijndoelstellingen inzake 

duurzame werkgelegenheid en groei; benadrukt dat een geïntegreerde aanpak op basis van 

meerfondsenprogrammering de voorkeur verdient om ontslagen en werkloosheid 

duurzaam te bestrijden dankzij een doeltreffende toewijzing van middelen en meer 

coördinatie en synergie, met name tussen het ESF en het EFRO; is er vast van overtuigd 

dat met een geïntegreerde aanpak op basis van meerfondsenprogrammering het risico op 

delocalisering kan worden verminderd en gunstige omstandigheden kunnen worden 

geschapen voor de terugkeer van industriële productie naar de EU; 

8. is van mening dat een efficiënte toewijzing van middelen betekent dat het 

subsidiariteitsbeginsel gerespecteerd wordt en dat er geen overlapping is met steun die 

beter door de lidstaten kan worden verstrekt; verzoekt de Commissie in dit verband te 

waarborgen dat rechtstreekse contante betalingen van het EFG geen vervanging noch 

aanvulling zijn van nationale werkloosheidsuitkeringen en aanbeveling 2 van Speciaal 

verslag nr. 7/2013 van de Rekenkamer nader in overweging te nemen; 
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9. vraagt de Commissie de toegang van het publiek tot alle documenten over EFG-dossiers te 

garanderen teneinde een grotere transparantie bij het besluitvormingsproces en de 

toekenning van fondsen te waarborgen; 

10. wijst erop dat innovatie en efficiënt gebruik van de middelen doorslaggevend zijn voor de 

industriële vernieuwing en de economische diversificatie, die op hun beurt essentieel zijn 

om de gevolgen van de structurele veranderingen in regio's en bedrijfstakken die het 

zwaarst getroffen zijn door de globalisering of de economische en financiële crisis te 

bestrijden, en herinnert aan de rol van slimme-specialisatiestrategieën in deze context; 

11. maakt zich echter zorgen over de trage verbetering en de zeer uiteenlopende prestaties van 

regio's op het gebied van innovatie, enerzijds, en de gesignaleerde tekortkomingen bij de 

tenuitvoerlegging van slimme-specialisatiestrategieën, anderzijds; wijst in dit verband op 

de initiatieven van de Commissie, zoals de thematische platforms voor slimme 

specialisatie en de strategische Europese clusterpartnerschappen voor slimme 

specialisatie, en verzoekt de Commissie het Parlement steeds op de hoogte te houden van 

de tenuitvoerlegging van die initiatieven; 

12. betreurt dat het gemiddelde aantal zelfstandigen in alle gevallen waarin het EFG steun 

heeft verleend slechts 5 % van het totale aantal herplaatsingen op de arbeidsmarkt 

bedraagt; herinnert er in dit verband aan dat steun uit de ESI-fondsen zodanig moet 

worden gebruikt en geprogrammeerd dat de positieve perceptie van de mogelijkheid van 

zelfstandig werk, ondernemerschap en het opzetten van een bedrijf versterkt wordt, 

waarbij wordt gefocust op de creatie van nieuwe diensten, in het bijzonder in landelijke 

gebieden, omdat deze momenteel achterblijven ten opzichte van stedelijke zones; 

13. stelt vast dat één onderneming 500 werknemers moet ontslaan om in aanmerking te 

komen voor de huidige EFG-financiering; merkt op dat deze drempel voor kleinere 

lidstaten moeilijker te behalen is dan voor grotere, en dat de huidige minimumdrempel in 

overeenstemming zou moeten zijn met de nationale werkgelegenheidscijfers in plaats van 

beperkt te worden tot een quotum; 

14. merkt op dat bij sommige EFG-interventies het aantal ontvangers te laag is in vergelijking 

met het totale aantal in aanmerking komende begunstigden, waardoor het positieve lokale 

of regionale effect van de geïnvesteerde middelen suboptimaal is; 

15. verzoekt de EU-instellingen en de nationale en regionale/plaatselijke autoriteiten de 

efficiëntie van EFG-bijdragen te maximaliseren en bij te dragen tot de snelle herintegratie 

van ontslagen werknemers in de arbeidsmarkt door het besluitvormingsproces te 

vereenvoudigen en te bespoedigen en ervoor te zorgen dat het EFG de begunstigden tijdig 

uitbetaalt, in aanmerking nemend dat de gemiddelde goedkeuringstermijn voor aanvragen, 

die nu 303 dagen oftewel 10 maanden bedraagt, met spoed omlaag moet om de beoogde 

impact zo groot mogelijk te maken; benadrukt dat de capaciteitsvergroting in de lidstaten 

in dit opzicht onontbeerlijk is om het opstellen van aanvragen sneller en efficiënter te 

maken; 

16. staat positief tegenover de maatregelen ter ondersteuning van ondernemerschap in de 

vorm van subsidies voor start-ups, maatregelen ter stimulering van ondernemerschap en 

diensten voor nieuwe ondernemers; is van mening dat dergelijke maatregelen nuttiger 

zullen zijn als zij in combinatie aan deelnemers worden aangeboden; 
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17. wijst op het succes van het EFG onder begunstigden onder de 25 jaar; wijst op het gebrek 

aan succes onder begunstigden boven de 55 jaar; vraagt dat de in het kader van het EFG 

methoden die op oudere begunstigden worden toegepast, worden verbeterd en dat het 

gebruik van het EFG om jongeren te re-integreren op de arbeidsmarkt wordt 

aangemoedigd; 

18. betreurt het dat in sommige EFG-dossiers activiteiten zoals bepaald in artikel 7, lid 4, van 

Verordening (EU) nr. 1309/2013 - voorbereiding, beheer, voorlichting en publiciteit en 

controle en rapportage – een relatief groot deel van de totale kosten uitmaken, waardoor 

de EU-investeringen worden opgeslorpt door administratieve procedures in plaats van 

terecht te komen bij meer begunstigden; 

19. merkt op dat bij een aantal geïmplementeerde EFG-maatregelen de criteria voor 

steunverlening op grond van artikel 4, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 1309/2013 

te flexibel genoemd kunnen worden, wat een aantasting is van de duidelijke doelstellingen 

van het financieringsinstrument, zowel lokaal als regionaal; 

20. spoort de Commissie en de lidstaten aan statistieken op te stellen over mogelijk 

banenverlies bij mannen en vrouwen om ervoor te zorgen dat de middelen op de beste 

manier worden benut; 

21. vraagt de Commissie de gefinancierde activiteiten te herzien, rekening houdend met het 

feit dat ervoor moet worden gezorgd dat de meest kwetsbare begunstigden het niet zonder 

middelen moeten stellen en dat de middelen op de meest doeltreffende manier worden 

gebruikt; 

22. spoort de Commissie aan de lidstaten te steunen bij de ontwikkeling van innovatieve 

maatregelen en programma's waarmee lidstaten geholpen kunnen worden om meer profijt 

te trekken uit het EFG. 
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