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Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 

aan de globalisering: aanvraag EGF/2012/007 IT/VDC Technologies  

Resolutie van het Europees Parlement van 15 april 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 en een goed financieel beheer 

(aanvraag EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, ingediend door Italië) (COM(2014)0119 – 

C7-0089/2014 – 2014/2025(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2014)0119 – C7-0089/2014), 

– 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, 

– 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 (A7-0261/2014), 

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 

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

                                                 
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. 



 

 

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

stellen uit het EFG; 

C. overwegende dat Italië aanvraag EGF/2012/007 IT/VDC Technologies voor een financiële 

bijdrage uit het EFG heeft ingediend naar aanleiding van 1 164 gedwongen ontslagen bij 

VDC Technologies en een toeleverancier tijdens de referentieperiode van vier maanden die 

liep van 26 februari 2012 tot 25 juni 2012, waarbij 1 146 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 a), van 

de EFG-verordening en dat Italië bijgevolg recht heeft op een financiële bijdrage op grond 

van die verordening; 

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

op 31 augustus 2012 hebben ingediend en betreurt dat de beoordeling van die aanvraag pas 

op 5 maart 2014 door de Commissie beschikbaar is gesteld; betreurt dat de 

beoordelingsperiode 19 maanden heeft geduurd en is van mening dat deze trage gang van 

zaken haaks staat op het doel van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, 

nl. om snel bijstand te verlenen aan ontslagen werknemers; 

3. is van mening dat de gedwongen ontslagen bij VDC Technologies SpA en een 

toeleverancier (productie van tv's, tv-monitoren en -schermen, alsmede 

klimaatregelingsinstallaties) verband houden met grote structurele veranderingen in de 

wereldhandelspatronen als gevolg van de globalisering, en te verklaren zijn door ernstige 

economische verstoringen voor de sector productie van elektrische apparaten vanwege 

toegenomen concurrentie van derde landen, met name China; 

4. beseft dat er bij de hervorming van het handelsbeleid van de Unie, zowel wanneer het om 

liberalisering gaat als in het geval van handelsbeschermingsinstrumenten, lering moet 

worden getrokken uit het feit dat talrijke EFG-aanvragen op grond van het 

globaliseringscriterium een bepaalde sector betreffen; 

5. wijst erop dat de betreffende 1 164 ontslagen en de 54 ontslagen die om dezelfde reden zijn 

gevallen voor en na de referentieperiode van vier maanden uiterst negatieve gevolgen 

hebben voor de arbeidsmarkt en de economische situatie in het getroffen gebied dat zich 

bevindt in de NUTS 3-regio ITI45 Frosinone en in de NUTS 2-regio ITI4 Lazio; 

6. is verheugd dat de Italiaanse autoriteiten op 30 november 2012 hebben besloten met de 

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

de werknemers snel bijstand te verlenen, negen maanden voor de indiening van de EFG-

aanvraag en ruimschoots vooruitlopend op het definitieve besluit over de toekenning van 

EFG-steun voor het voorgestelde gecoördineerde pakket; 

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

medefinanciering wordt aangevraagd maatregelen omvat voor de terugkeer van 1 146 

ontslagen werknemers op de arbeidsmarkt, zoals loopbaanbegeleiding/evaluatie van 

vaardigheden, opleidingen, individuele dienstverlening, ondersteuning van 

ondernemerschap, aanwervingsbonussen en toelages bij deelname; 



 

 

8. wijst erop dat bijna 40% van de ontslagen werknemers ouder is dan 55 jaar; betreurt dat het 

pakket geen specifieke maatregelen voor oudere werknemers bevat; 

9. wijst erop dat het pakket verschillende soorten financiële toelagen bevat: een toelage voor 

werknemers die zorgbehoevende personen ten laste hebben, een bonus voor territoriale 

mobiliteit en een toelage bij deelname; wijst op het relatief hoge niveau van de 

aanwervingsbonus (6 000 EUR per werknemer), maar is ingenomen met het feit dat het 

aanbieden van een vast contract of een tijdelijk contract voor minstens 24 maanden 

voorwaarde is voor het ontvangen van die bonus; 

10. is ingenomen met het feit dat over het gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening 

is overlegd met de sociale partners (de vakbonden CGIL USB, CISAL, CISL, UIL, UGL) 

en dat een plaatselijk ondersteuningsnetwerk is opgezet met verschillende lokale partners, 

en dat een beleid van gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsook het beginsel van 

non-discriminatie zullen worden toegepast in 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; 

12. is ingenomen met het feit dat er opleiding is voorzien voor elke werknemer waarop het 

EFG-pakket betrekking heeft; betreurt echter dat in het Commissievoorstel niet nader wordt 

aangegeven op welke gebieden en in welke sectoren die opleidingen zullen worden 

aangeboden; 

13. 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 Italiaanse 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; 

14. 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; 

15. 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; 

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

17. 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; 

18. 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 en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/007 IT/VDC 

Technologies, ingediend door Italië) 

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

definitieve handeling: Besluit 2014/254/EU.) 


