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Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 

aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/000 TA 2013 – technische bijstand 

op initiatief van de Commissie  

Resolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2013 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 

(aanvraag EGF/2013/000 TA 2013 – technische bijstand op initiatief van de Commissie) 

(COM(2013)0291 – C7-0126/2013 – 2013/2087(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2013)0291 – C7-0126/2013), 

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

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

(IIA van 17 mei 2006), en met name punt 28 hiervan, 

– gezien 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 globalisering 

(de EFG-verordening)2, 

– gezien de trialoogprocedure als bedoeld in punt 28 van het IIA van 17 mei 2006, 

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 28-29 juni 2012 over het Pact voor groei en 

banen, 

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 7-8 februari 2013, 

– gezien het schrijven van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,  

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0243/2013), 

A. overwegende dat de Europese Unie met het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering (EFG) 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 ondervinden, verergerd door de economische, financiële en 

sociale crisis, en hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt; 

B. overwegende dat de Commissie het EFG toepast in overeenstemming met de algemene 

regels zoals neergelegd in Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van 25 oktober 2012 

tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de 
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Unie1 en de uitvoeringsvoorschriften die op deze vorm van uitvoering van de begroting van 

de Unie van toepassing zijn; 

C. overwegende dat financiële steun van de Unie aan ontslagen werknemers adequaat 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 op de bemiddelingsvergadering van 17 juli 2008, en met eerbiediging van het 

Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 wat betreft het nemen van besluiten om 

middelen beschikbaar te stellen uit het EFG; 

D. overwegende dat op initiatief van de Commissie jaarlijks maximaal 0,35% van het EFG 

gebruikt kan worden voor technische bijstand, ter financiering van toezicht, informatie en 

administratieve en technische bijstand, alsook van boekhoudkundige controle- en 

evaluatiewerkzaamheden die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de EFG-verordening, 

zoals vastgelegd in artikel 8, lid 1, van die verordening, met inbegrip van het verstrekken 

van informatie en richtsnoeren aan de lidstaten voor het gebruik van, het toezicht op en de 

evaluatie van het EFG en het verstrekken van informatie over het gebruik van het EFG aan 

de Europese en nationale sociale partners (artikel 8, lid 4, van de EFG-verordening); 

E. overwegende dat de Commissie krachtens artikel 9, lid 2, van de EFG-verordening verplicht 

is een internetsite op te zetten, beschikbaar in alle talen van de Unie, ter verstrekking en 

verspreiding van informatie over toepassingen, waarbij de rol van de begrotingsautoriteit 

wordt benadrukt; 

F. overwegende dat de Commissie op grond van deze artikelen heeft verzocht middelen uit het 

EFG ter beschikking te stellen om uitgaven te dekken in verband met technische bijstand 

om toe te zien op de ontvangen en betaalde aanvragen en op de voorgestelde en 

geïmplementeerde maatregelen, de website uit te breiden, publicaties en audiovisuele 

middelen te produceren, een kennisbasis tot stand te brengen, aan de lidstaten 

administratieve en technische bijstand te verlenen, en de eindbeoordeling van het EFG 

(2007-2013) voor te bereiden; 

G. overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria voor subsidiabiliteit zoals vastgelegd 

in de EFG-verordening; 

1. stemt ermee in dat de door de Commissie voorgestelde maatregelen gefinancierd worden als 

technische bijstand, in overeenstemming met artikel 8, leden 1 en 4, en artikel 9, lid 2, van 

de EFG-verordening; 

2. betreurt ten zeerste dat de resultaten van de laatste evaluatie achteraf van het EFG te laat 

zullen komen om als input te kunnen dienen voor het debat over de nieuwe verordening 

betreffende het EFG voor 2014-2020, in het bijzonder over de doeltreffendheid van het 

gebruik van het criterium voor de crisisafwijking, aangezien de betrokken EFG-zaken niet 

geanalyseerd werden in het tussentijdse evaluatieverslag van het EFG; 

3. merkt op dat de Commissie reeds in 2011 is begonnen met de ontwikkeling van het 

elektronisch aanvraagformulier en de gestandaardiseerde procedures voor vereenvoudigde 

toepassingen, een snellere verwerking van de aanvragen en betere verslaglegging; vraagt de 

Commissie om aan te geven welke vooruitgang is geboekt naar aanleiding van het gebruik 
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van technische bijstand in 2011 en 2012; 

4. herinnert aan het belang van netwerken en informatie-uitwisseling inzake het EFG; steunt 

daarom de financiering van de deskundigengroep van contactpersonen van het EFG evenals 

andere netwerkactiviteiten tussen lidstaten, met inbegrip van het dit jaar georganiseerde 

seminar over de implementatie van het EFG voor mensen uit de beroepspraktijk; benadrukt 

dat het nodig is het contact verder te versterken tussen alle betrokkenen bij EFG-aanvragen, 

waaronder met name de sociale partners, om zo veel mogelijk synergieën tot stand te 

brengen; 

5. roept de Commissie op het Parlement uit te nodigen voor de studiebijeenkomsten en 

vergaderingen van de deskundigengroep van contactpersonen in het kader van technische 

bijstand, door een beroep te doen op de relevante bepalingen van het Kaderakkoord over de 

betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie1; 

6. moedigt de lidstaten aan gebruik te maken van de uitwisseling van beproefde werkmethodes 

en met name te leren van de ervaringen van die lidstaten die reeds nationale 

informatienetwerken hebben opgezet op het gebied van het EFG, waarbij sociale partners en 

belanghebbenden op lokaal niveau zijn betrokken, teneinde verzekerd te zijn van een goede 

structuur voor steunverlening indien zich een situatie voordoet die binnen het 

toepassingsgebied van het EFG valt; 

7. roept de Commissie op de sociale partners uit te nodigen voor de studiebijeenkomsten voor 

mensen uit de beroepspraktijk in het kader van technische bijstand; 

8. verzoekt de lidstaten en alle betrokken instellingen de nodige inspanningen te leveren om de 

procedurele en budgettaire regelingen te verbeteren teneinde de beschikbaarstelling van 

middelen uit het EFG te bespoedigen; wijst in dit opzicht op de verbeterde procedure die de 

Commissie heeft aangenomen naar aanleiding van het verzoek van het Parlement voor het 

versnellen van de toekenning van subsidies, met als doel de begrotingsautoriteit de 

beoordeling door de Commissie van de subsidiabiliteit van een EFG-aanvraag voor te 

leggen samen met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG; 

verwacht dat verdere verbeteringen aan de procedure zullen worden aangebracht in het 

kader van de komende herzieningen van het EFG en dat grotere doelmatigheid, 

transparantie, verantwoordingsplicht en zichtbaarheid van het EFG zullen worden bereikt; 

9. is bezorgd over de mogelijke negatieve gevolgen van de vermindering van de 

personeelsbezetting voor de vlotte, regelmatige en doeltreffende evaluatie van inkomende 

aanvragen en de uitvoering van de technische bijstand uit het EFG; meent dat bij iedere 

korte- of langetermijnmaatregel tot herziening van het personeelsbestand vooraf een 

effectbeoordeling moet worden uitgevoerd en onder meer rekening moet worden gehouden 

met de wettelijke verplichtingen van de Unie en met de uit de Verdragen voortvloeiende 

nieuwe bevoegdheden en uitgebreide taken van de instellingen; 

10. betreurt dat de Commissie geen specifieke bewustmakingsactiviteiten in het vooruitzicht 

stelt voor 2013, gelet op het feit dat sommige lidstaten, waaronder gebruikers van het EFG, 

het nut en de voordelen van het EFG betwijfelen; 

11. merkt op dat na herhaaldelijke verzoeken van het Parlement de begroting voor 2013 
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betalingskredieten ter waarde van 50 miljoen EUR bevat voor EFG-begrotingslijn 04 05 01; 

herinnert eraan dat het EFG gecreëerd is als afzonderlijk specifiek instrument met eigen 

doelstellingen en termijnen, en dat het bijgevolg ook een specifieke toewijzing verdient, 

waardoor onnodige vertragingen kunnen worden voorkomen, die momenteel worden 

veroorzaakt door het feit dat de financiering ervan gebeurt door middel van 

overschrijvingen van bedragen uit andere begrotingslijnen, wat schadelijk kan zijn voor de 

verwezenlijking van de sociale, economische en beleidsdoelen van het EFG; 

12. hoopt dat de door de Commissie genomen maatregelen op het vlak van technische bijstand 

zullen bijdragen aan de toegevoegde waarde van het EFG en zullen zorgen voor meer 

doelgerichte steun op lange termijn en de herintegratie van ontslagen werknemers; 

13. betreurt ten zeerste het besluit van de Raad om de "crisisafwijking", die het mogelijk maakt 

ook financiële steun te verlenen aan werknemers die worden ontslagen als gevolg van de 

huidige sociale, financiële en economische crisis en niet alleen aan werknemers die hun 

baan verliezen als gevolg van veranderingen in de wereldhandelspatronen, en die het tevens 

mogelijk maakt het percentage van medefinanciering door de Unie te verhogen tot 65% van 

de kosten van het programma, niet te verlengen voor aanvragen die na de einddatum van 

31 december 2011 zijn ingediend; roept de Raad op deze maatregel onmiddellijk weer in te 

voeren, met name in de context van de snel verslechterende sociale situatie in verschillende 

lidstaten als gevolg van de uitbreiding en verdieping van de recessie; 

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

15. 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; 

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

de Raad en de Commissie. 



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 (EGF/2013/000 TA 2013 – technische 

bijstand op initiatief van de Commissie) 

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de 

definitieve handeling: Besluit 2013/420/EU.) 

 


