
 

 

P7_TA(2014)0184 

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag 

EGF/2013/008 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje  

Resolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2014 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/2013/008 

ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 

2014/2013(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2014)0045 – C7-0019/2014), 

– 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 

globalisering1 (EFG-verordening), 

– 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, 

– 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, 

– 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 het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0158/2014), 

A. overwegende dat de Europese 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 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 

                                                 
1  PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1. 
2  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884. 
3  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1. 



 

 

goedgekeurd op de overlegvergadering van 17 juli 2008, en met eerbiediging van het IIA 

van 2 december 2013 wat betreft het nemen van besluiten om middelen beschikbaar te 

stellen uit het EFG; 

C. overwegende dat Spanje aanvraag EGF/2013/008 ES/Textiel Comunidad Valenciana heeft 

ingediend voor een financiële bijdrage uit het EFG, naar aanleiding van 560 gedwongen 

ontslagen in 198 bedrijven die vallen onder afdeling 13 van de NACE Rev. 2 

(Vervaardiging van textiel)1 in de NUTS II-regio Comunidad Valenciana (ES52) tijdens de 

referentieperiode van 1 november 2012 tot 1 augustus 2013, waarbij 300 werknemers in 

aanmerking komen voor maatregelen met medefinanciering door het EFG; 

D. overwegende dat de aanvraag voldoet aan de subsidiabiliteitscriteria die zijn vastgelegd in 

de EFG-verordening; 

1. is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2, onder b), 

van de EFG-verordening en dat Spanje bijgevolg recht heeft op een financiële bijdrage op 

grond van die verordening; 

2. stelt vast dat de Spaanse autoriteiten de aanvraag voor een financiële bijdrage uit het EFG 

op 8 oktober 2013 hebben ingediend en dat de beoordeling daarvan door de Commissie op 

28 januari 2014 is gepubliceerd; is ingenomen met de snelle beoordeling van vier maanden; 

3. is van oordeel dat de gedwongen ontslagen in de textielbedrijven in de Comunidad 

Valenciana verband houden met door de globalisering veroorzaakte grote structurele 

veranderingen in de wereldhandelspatronen, verwijzend naar het aflopen van de 

overgangsovereenkomst van de WTO inzake textiel- en kledingproducten eind 2004 en een 

grotere blootstelling aan de internationale concurrentie, met name uit China en andere 

landen uit het Verre Oosten, die leidt tot een aanzienlijke verhoging van de invoer van 

textielproducten in de Unie en een verlies aan marktaandeel van de Unie op de wereldwijde 

markt voor textielproducten; 

4. wijst erop dat Comunidad Valenciana ernstig is getroffen door de globalisering en dat de 

werkloosheid in die regio in het eerste kwartaal van 2013 is gestegen tot 29,19 %; is 

tevreden met het feit dat de regio weer een beroep doet op EFG-steun ter verlaging van de 

hoge werkloosheid, door voor de tweede keer maatregelen te treffen in verband met 

ontslagen in de textielsector; 

5. complimenteert Comunidad Valenciana met de aanvraag voor de inzet van EFG-middelen 

om problemen op te lossen op het gebied van de arbeidsmarkt, die wordt gekenmerkt door 

een hoog percentage kmo's; herinnert er in dit verband aan dat de regio Comunidad 

Valenciana reeds eerder EFG-steun heeft aangevraagd voor de sectoren textiel, keramiek en 

natuursteen, alsmede voor de bouwsector; 

6. benadrukt de taak van het EFG om een bijdrage te leveren aan de aanpak van een fragiele 

arbeidsmarkt in regio's die afhankelijk zijn van traditionele sectoren zoals textiel of de 

bouw; benadrukt dat deze taak alleen kan worden uitgevoerd indien nationale en plaatselijke 

                                                 
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 van de Raad en enkele EG-
verordeningen op specifieke statistische gebieden (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1). 



 

 

autoriteiten bereid en in staat zijn om EFG-steun aan te vragen; 

7. stelt vast dat er tot op heden voor de sector van de textielvervaardiging elf EFG-aanvragen1 

zijn ingediend, die allemaal gebaseerd zijn op de handelsgerelateerde globalisering, terwijl 

de Comunidad Valenciana al zes EFG-aanvragen heeft ingediend: in september 20092 

(keramiek), maart 20103 (natuursteen), maart 20104 (textiel), juli5 en december 20116 

(respectievelijk bouw van gebouwen en schoeisel) en 20137 (bouwmaterialen); 

8. is verheugd dat de Spaanse autoriteiten op 1 januari 2014 hebben besloten met de uitvoering 

van de individuele diensten voor de getroffen werknemers te beginnen teneinde de 

werknemers snel bijstand te verlenen, ruimschoots vooruitlopend op het definitieve besluit 

over de toekenning van EFG-steun voor het voorgestelde gecoördineerde pakket; 

9. wijst erop dat het gecoördineerde pakket van individuele diensten waarvoor 

medefinanciering wordt aangevraagd, maatregelen omvat voor de terugkeer van 

300 ontslagen werknemers op de arbeidsmarkt zoals profilering, loopbaanbegeleiding, 

beroepsoriëntering, opleidingen (opleiding in transversale vaardigheden, beroepsopleiding, 

opleiding op de werkplek, opleiding voor ondernemerschap), ondersteuning van 

ondernemerschap, intensieve hulp bij het zoeken naar werk, stimuleringsmaatregelen 

(maatregel om het zoeken naar werk te stimuleren, ondersteuning bij de oprichting van een 

bedrijf, stimuleringsmaatregelen voor outplacement, bijdrage in de reiskosten en bijdrage 

voor verzorgers van afhankelijke personen); 

10. is verheugd dat de sociale partners, met inbegrip van de vakbonden (UGT-PV, CCOO-PV), 

tijdens de opstelling van de EFG-aanvraag zijn geraadpleegd en zijn overeengekomen om 

10 % van de totale nationale medefinanciering van de totale kosten van de genomen 

maatregelen bij te dragen, en dat een beleid van gelijkheid van mannen en vrouwen zal 

worden gevoerd en het beginsel van non-discriminatie zal worden toegepast tijdens de 

verschillende stadia van de uitvoering van het EFG, en bij de toegang ertoe; 

11. herinnert aan het belang van een verbetering van de inzetbaarheid van alle werknemers door 

aangepaste opleiding 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; 

                                                 
1 EGF/2007/005 IT Sardegna (COM(2008)0609); EGF/2007/006 IT Piemonte 

(COM(2008)0609); EGF/2007/007 IT Lombardia (COM(2008)0609); EGF/2008/001 IT 
Toscana (COM(2008)0609); EGF/2008/003 LT Alytaus Textile (COM(2008)0547); 
EGF/2008/005 ES Cataluña (COM(2009)0371); EGF/2009/001 PT Norte-Centro 
(COM(2009)0371); EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel 
(COM(2009)0515); EGF/2009/005 BE Textiel Limburg (COM(2009)0515); 
EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana (COM(2010)0613) en EGF/2013/008 ES 
Comunidad Valenciana (dit dossier). 

2 EGF/2009/014 ES Keramiek Comunidad Valenciana COM(2010)0216. 
3 EGF/2010/005 ES Houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen Comunidad 

Valenciana COM(2010)0617. 
4 EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana COM(2010)0613. 
5 EGF/2011/006 ES Bouw van gebouwen Comunidad Valenciana COM(2012)0053. 
6 EGF/2011/020 ES Schoeisel Comunidad Valenciana COM(2012)0204. 
7 EGF/2013/004 ES Bouwmaterialen Comunidad Valenciana COM(2013)0635. 



 

 

12. is verheugd dat het gecoördineerde pakket ook beroepsopleiding omvat gericht op sectoren 

waar kansen op werk zijn of waarschijnlijk zullen komen, alsmede opleiding op de 

werkplek die aansluit bij de vastgestelde behoeften van lokale ondernemingen; 

13. betreurt dat het voorstel van de Commissie geen informatie geeft over het opleidingsniveau 

van het ontslagen personeel; 

14. wijst erop dat het gecoördineerde pakket voorziet in financiële stimulansen voor het zoeken 

naar werk (vast bedrag van 300 EUR), een mobiliteitsvergoeding, een stimulans voor 

outplacement (tot 350 EUR) en een bijdrage voor verzorgers van afhankelijke personen; 

verwelkomt het feit dat het totaalbedrag aan financiële stimulansen relatief beperkt is, 

waardoor het grootste deel van de bijdragen gebruikt kan worden voor opleidingen, 

begeleiding, hulp bij het zoeken naar werk en ondersteuning van ondernemerschap; 

15. wijst erop dat het voorliggende dossier een typerend beeld schetst van het sociaal en 

economisch bestel in een regio met een economie die wordt gekenmerkt door een hoog 

percentage kmo's; 

16. merkt op dat de informatie die is verstrekt over het gecoördineerde pakket van individuele 

diensten dat uit het EFG moet worden gefinancierd, gegevens bevat over de 

complementariteit met maatregelen die worden gefinancierd uit de structuurfondsen; 

benadrukt dat de Spaanse 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 om ervoor te zorgen dat de bestaande verordeningen volledig in acht 

worden genomen en dubbel gebruik van door de Unie gefinancierde diensten wordt 

voorkomen; 

17. verzoekt de betrokken instellingen de nodige maatregelen te nemen om de procedurele 

regelingen te verbeteren teneinde de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG te 

bespoedigen; waardeert de verbeterde procedure die de Commissie op verzoek van het 

Parlement in het leven heeft geroepen om de toekenning van subsidies te versnellen, 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; benadrukt dat verdere verbeteringen aan de procedure zijn 

opgenomen in de nieuwe EFG-verordening (2014-2020)1 en dat grotere doelmatigheid, 

transparantie en zichtbaarheid van het EFG zullen worden bereikt; 

18. beklemtoont dat overeenkomstig artikel 6 van de EFG-verordening moet worden 

gewaarborgd dat met middelen uit het EFG de duurzame terugkeer van individuele 

ontslagen werknemers op de arbeidsmarkt wordt gesteund; benadrukt voorts dat de EFG-

steun alleen actieve arbeidsmarktmaatregelen kan medefinancieren die duurzame 

werkgelegenheid voor de lange termijn opleveren; herhaalt dat uit het EFG afkomstige 

steun niet in de plaats mag komen van maatregelen waartoe ondernemingen verplicht zijn 

krachtens de nationale wetgeving of collectieve overeenkomsten, noch van maatregelen 

voor de herstructurering van ondernemingen of sectoren; 

                                                 

1 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. 1927/2006 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855). 



 

 

19. is ingenomen met de overeenkomst die tussen het Europees Parlement en de Raad is bereikt 

betreffende de nieuwe EFG-verordening voor de periode 2014-2020 om het criterium 

“crisisafwijking” opnieuw in te voeren, om de financiële bijdrage van de Unie te verhogen 

tot 60 % van de totale geschatte kosten van de voorgestelde maatregelen, om de efficiëntie 

voor de behandeling van EFG-aanvragen in de Commissie en door het Europees Parlement 

en de Raad te verhogen door de termijn voor beoordeling en goedkeuring te verkorten, om 

de subsidiabele maatregelen en begunstigden uit te breiden door zelfstandigen en jongeren 

toe te voegen en om stimuleringsmaatregelen voor de oprichting van een eigen bedrijf te 

financieren; 

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

21. 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; 

22. 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 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/2013/008 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje) 

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

definitieve handeling: Besluit 2014/167/EU.) 

 


