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Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 

aan de globalisering 

Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2009 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 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 

(COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2009)0150 – C6-0115/2009), 

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer1, 

en met name punt 28 hiervan, 

– gelet op Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 

20 december 2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de 

globalisering2 (EFG-verordening), 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie en het advies van de Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0266/2009), 

A. overwegende dat de Europese Unie passende wetgevings- en begrotingsinstrumenten heeft 

gecreëerd om aanvullende steun te geven aan werknemers die te lijden hebben onder de 

gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen en hen te helpen 

bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt, 

B. overwegende dat de financiële steun van de Europese Unie aan ontslagen werknemers 

dynamisch van aard moet zijn en zo snel en efficiënt mogelijk beschikbaar moet worden 

gesteld, overeenkomstig de tijdens het overleg van 17 juli 2008 aangenomen gezamenlijke 

verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie en met inachtneming van 

het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 bij besluiten tot beschikbaarstelling van 

middelen uit het fonds, 

C. overwegende dat Spanje steun heeft aangevraagd in verband met ontslagen in de 

automobielsector in de autonome gemeenschappen Castilla y León en Aragón3 en voldoet 

aan de in de EFG-verordening vastgestelde subsidiabiliteitscriteria, 

D. overwegende dat artikel 8, lid 1, van de EFG-verordening bepaalt dat jaarlijks maximaal 

                                            
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1. 
2 PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1. 
3 EGF/2008/004 ES/Castilla y León en Aragón. 



0,35% van het EFG kan worden gebruikt voor bijstand op het gebied van toezicht, 

informatie, administratieve en technische bijstand, boekhoudkundige controle en 

evaluatiewerkzaamheden die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze verordening, 

E. overwegende dat de Commissie op basis van dit artikel heeft voorgesteld om middelen uit 

het fonds beschikbaar te stellen voor de oprichting van een EFG-website met informatie 

over het EFG in alle talen van de Gemeenschap, aan de hand van publicaties, audiovisueel 

materiaal en een netwerk voor de uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten1, 

overeenkomstig de wil van het Europees Parlement de burgers beter te informeren over de 

acties van de Europese Unie, 

1. verzoekt de bij het besluit en de tenuitvoerlegging hiervan betrokken instellingen het nodige 

te doen om de middelen uit het fonds versneld beschikbaar te stellen; 

2. herinnert eraan dat de Europese Unie al haar middelen moet inzetten om de gevolgen van de 

mondiale economische en financiële crisis op te vangen; wijst erop dat het EFG een cruciale 

rol kan spelen bij de terugkeer op de arbeidsmarkt van ontslagen werknemers; 

3. is verheugd over het initiatief van de Commissie tot oprichting van een transparante, 

gebruikersvriendelijke en up-to-date website voor de burgers van de Europese Unie; 

4. benadrukt dat de uitgaven uit het EFG aan betalingskredieten de financiering van het 

Europees Sociaal Fonds niet in gevaar mogen brengen; 

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

6. 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; 

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan 

de Raad en de Commissie. 

                                            
1 SEC(2008)2986. 

BIJLAGE 

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 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 



gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer1, en met 

name punt 28 hiervan, 

gelet op Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 

20 december 2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering2 

en met name op artikel 12, lid 3, 

gezien het voorstel van de Commissie, 

overwegende hetgeen volgt: 

(1) Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (hierna "het fonds" genoemd) 

is opgericht om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote 

structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ondervinden, teneinde hen te 

helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt. 

(2) Het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 staat uitgaven uit het fonds toe binnen 

het jaarlijkse maximum van 500 miljoen EUR. 

(3) Op 29 december 2008 dienden de Spaanse autoriteiten een aanvraag in om middelen uit 

het fonds beschikbaar te stellen in verband met gedwongen ontslagen in de 

automobielsector. Deze aanvraag voldoet aan de voorschriften voor de bepaling van de 

financiële bijdragen, zoals vastgesteld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 

1927/2006. De Commissie stelt derhalve voor een bedrag van 2 694 300 EUR ter 

beschikking te stellen. 

(4) Voorts stelt de Commissie voor om uit het fonds een bedrag van 690 000 EUR voor 

technische bijstand beschikbaar te stellen overeenkomstig artikel 8 van Verordening 

(EG) nr. 1927/2006. 

(5) Er moeten derhalve middelen uit het fonds beschikbaar worden gesteld om te voorzien 

in een financiële bijdrage voor de door Spanje ingediende aanvraag en om aan de 

behoefte aan technische bijstand te voldoen, 

BESLUITEN: 

Artikel 1 

Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 wordt uit het 

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering een bedrag van 3 384 300 EUR aan 

vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld. 

Artikel 2 

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. 
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Gedaan te Straatsburg, 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De Voorzitter De voorzitter 

 


