
 

 

P7_TA(2014)0350 

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 

aan de globalisering - aanvraag EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana   

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, de samenwerking in 

begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/004 ES/Grupo 

Santana, Spanje) (COM(2014)0116 – C7-0101/2014 – 2014/2027(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2014)0116 – C7-0101/2014), 

– 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 beheer 3(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 (A7-0260/2014), 

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 

                                                 
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. 



 

 

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/2012/004 ES/Grupo Santana1 voor een financiële 

bijdrage uit het EFG heeft ingediend naar aanleiding van 330 gedwongen ontslagen bij 

Grupo Santana en 15 leveranciers en downstreamproducenten tijdens de referentieperiode 

van vier maanden die liep van 15 november 2011 tot 15 maart 2012, waarbij 285 

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 die zijn opgenomen in 

artikel 2, onder b), van de EFG-verordening en dat Spanje bijgevolg recht heeft op een 

financiële bijdrage op grond van die verordening;  

2. neemt kennis van de verklaringen van de Commissie dat de 330 gedwongen ontslagen 

binnen de referentieperiode en de extra 689 ontslagen verband houden met dezelfde 

collectieve ontslagprocedure en dat de ontslagen in combinatie met de zeer kwetsbare 

economische en maatschappelijke situatie van de regio voldoen aan de voorwaarde van 

uitzonderlijke omstandigheden, overeenkomstig artikel 2, onder c), van de EFG-

verordening; 

3. merkt op dat de Spaanse autoriteiten de aanvraag voor een financiële bijdrage uit het EFG 

op 16 mei 2012 hebben ingediend en betreurt het dat de Europese Commissie de 

beoordeling daarvan pas op 5 maart 2014 ter beschikking heeft gesteld; betreurt de lange 

beoordelingsperiode van 22 maanden en is van mening dat deze termijn in strijd is met de 

doelstelling van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering om ontslagen 

werknemers snel steun te verlenen; 

4. is van mening dat de gedwongen ontslagen bij Grupo Santana en 15 leveranciers en 

downstreamproducenten verband houden met grote structurele veranderingen in de 

wereldhandelspatronen ten gevolge van de mondialisering, daarbij verwijzend naar een 

afname van het marktaandeel van de EU in de wereldwijde productie van 

motorvoertuigen en de snelle groei van de Aziatische markten, waar de fabrikanten uit de 

EU minder van profiteren; 

5. merkt op dat de betreffende 330 gedwongen ontslagen, samen met de 689 ontslagen om 

dezelfde reden voor en na de referentieperiode van vier maanden, ernstige gevolgen 

hebben voor de werkgelegenheid en de economie op lokaal en NUTS III-niveau, en de 

reeds kwetsbare economische situatie van het getroffen gebied verslechtert; 

6. merkt op dat dit wederom een EFG-aanvraag voor ontslagen in de automobielsector 

betreft en dat deze sector met 17 aanvragen de bedrijfstak is met de meeste EFG-

aanvragen op grond van zowel de crisis als het globaliseringskriterium; wijst erop dat dit 

nieuwe geval in de automobielindustrie het belang aantoont van een bedrijfstakstrategie 

op EU-niveau en illustreert op welke wijze uit het EFG steun verleend wordt aan 

werknemers in een herstructureringsproces; 

                                                 
1  Santana Motor S.A.U., Santana Motor Andalucía S.L.U. en Santana Militar S.L.U. 



 

 

7. is ingenomen dat de regio Andalucía, waar het werkloosheidspercentage veel hoger ligt 

dan het nationale en het EU-gemiddelde, weer een beroep doet op het EFG; wijst erop dat 

het EFG al steun heeft verleend aan werknemers van Delphi in Andalucía (EGF/2008/002 

ES/Delphi); 

8. is verheugd dat de Spaanse autoriteiten op 1 augustus 2011 hebben besloten een begin te 

maken met de individuele dienstverlening teneinde de werknemers snel bijstand te 

verlenen, tien maanden voor de indiening van de EFG-aanvraag en ruim voor het 

definitieve besluit over de toekenning van EFG-steun voor het voorgestelde 

gecoördineerde pakket; 

9. merkt op dat het gecoördineerde pakket van op het individu afgestemde maatregelen die 

moeten worden medegefinancierd, maatregelen omvat in het kader van de terugkeer van 

285 ontslagen werknemers op de arbeidsmarkt, zoals praktijkberoepsopleidingen, 

advisering over bedrijfsprojecten, actieve begeleiding bij het zoeken naar een baan en 

arbeidsbemiddeling;  

10. is ingenomen met het feit dat de aangeboden scholing van aanzienlijke duur is en wordt 

aangevuld met activiteiten op de werkplek; juicht het toe dat de scholing zal aansluiten op 

de behoeften aan vaardigheden en kwalificaties van de ondernemingen die zich in het 

bedrijfspark vestigen, hetgeen deel uitmaakt van de maatregelen die een aanvulling 

vormen op het door het EFG gefinancierde pakket; 

11. is in dit verband verheugd over het feit dat de stad Linares, zwaar getroffen door de 

sluiting van Santana (en de leveranciers), de belangrijkste plaatselijke werkgever, een 

algemene en alomvattende aanpak gekozen heeft in de vorm van de renovatie van het 

bedrijfspark van Grupo Santana, met als doel nieuwe investeerders aan te trekken; is van 

oordeel dat het besluit van de stad Linares om het ondernemingsklimaat te verbeteren, de 

impact van de op de werknemers gerichte EFG-maatregelen zal vergroten; 

12. is ingenomen met het feit dat de stad Linares de sociale partners (de vakbonden MCA-

UGT Andalucía en Federación de la industria de CCOO-Andalucía) over het pakket 

geraadpleegd heeft en dat de partners op de uitvoering van de maatregelen toezicht 

houden, en dat in de verschillende stadia van de tenuitvoerlegging van het EFG en bij de 

toegang ertoe een beleid inzake gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie 

zal worden toegepast; 

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

aangepaste scholing en de erkenning van de in de loop van het beroepsleven van de 

werknemer opgedane vaardigheden en bekwaamheden; verwacht dat de scholing die in 

het gecoördineerde pakket wordt aangeboden, niet alleen is afgestemd op de behoeften 

van de ontslagen werknemers, maar ook op het huidige ondernemingsklimaat; 

14. wijst op het feit dat het EFG voorziet in een "opleidingsloon" dat 150% van het Spaanse 

minimumloon bedraagt; is ingenomen met de bevestiging van de Commissie dat deze 

vergoedingen de werkloosheidsuitkeringen niet vervangen en een aanvulling vormen op 

de werkloosheidsuitkeringen die op grond van de nationale wetgeving worden uitbetaald; 

benadrukt in dit verband dat in de nieuwe EFG-verordening voor de periode 2014-2020 

de financiële vergoedingen worden beperkt tot ten hoogste 35% van de kosten van de 

maatregelen en dat dientengevolge de vergoedingen die in het gecoördineerde pakket 

voor deze aanvraag gelden, onder de nieuwe verordening niet meer mogelijk zullen zijn; 



 

 

15. is ingenomen met het initiatief van de Spaanse regionale autoriteiten en de lokale 

autoriteiten van Linares om in industriële infrastructuur te investeren, het vernieuwde 

industriegebied aan te prijzen teneinde nieuwe bedrijven aan te trekken, en de industriële 

structuur te diversifiëren in plaats van zich te richten op de automobielsector; benadrukt 

dat voor deze inspanningen geen medefinanciering uit hoofde van het EFG is 

aangevraagd en gefinancierd worden uit regionale en lokale begrotingen die zwaar onder 

druk staan na het verlies van belastingontvangsten als gevolg van de fabriekssluiting; 

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

dienstverlening 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. 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 steun uit hoofde van het 

EFG 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;  

18. is ingenomen met het akkoord dat tussen het Europees Parlement en de Raad is bereikt 

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

financiële en economische crisis 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 kring van begunstigden 

uit te breiden door zelfstandigen en jongeren toe te voegen en om 

stimuleringsmaatregelen voor de oprichting van een eigen bedrijf te financieren; 

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

20. 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; 

21. 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/2012/004 ES/Grupo Santana, Spanje) 

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

definitieve handeling: Besluit 2014/253/EU.) 


