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Resolutie van het Europees Parlement van 4 oktober 2016 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 (aanvraag van 

Finland – EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 – C8-0348/2016 – 

2016/2211(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2016)0490) – C8-0348/2016), 

– gezien 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. 1927/20061 (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 de brief van de Commissie regionale ontwikkeling, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0273/2016), 

A. overwegende dat globalisering over het algemeen zorgt voor economische groei, die 

echter ook benut moet worden ter verlichting van de situatie van mensen die de negatieve 

                                                 
1  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855. 
2  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884. 
3  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1. 



effecten van globalisering ondervinden; 

B. overwegende dat de 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 of de wereldwijde financiële en economische 

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

C. overwegende dat de bijstand van de Europese Unie aan ontslagen werknemers dynamisch 

van aard moet zijn en zo snel en efficiënt mogelijk beschikbaar moet worden gesteld; 

D. overwegende dat Finland aanvraag EGF/2016/001 FI/Microsoft heeft ingediend voor een 

financiële bijdrage uit het EFG overeenkomstig de interventiecriteria vastgelegd in artikel 

4, lid 2, onder a), van de EFG-verordening, naar aanleiding van 2161 ontslagen bij 

Microsoft Mobile Oy en acht leveranciers en downstreamproducenten in Finland, actief 

in NACE Rev. 2-afdeling 62 (Computerprogrammering, consultancy en aanverwante 

activiteiten); 

E. overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria voor subsidiabiliteit van de 

EFG-verordening; 

F. overwegende dat de financiële controle van de door het EFG gesteunde maatregelen de 

verantwoordelijkheid van de betreffende lidstaat is, zoals vastgelegd in artikel 21, lid 1, 

van de EFG-verordening;  

1. is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in 

artikel 4, lid 1, onder a), van de EFG-verordening en dat Finland bijgevolg recht heeft op 

een financiële bijdrage uit hoofde van die verordening ter hoogte van 5 364 000 EUR, 

oftewel 60 % van de totale kosten van 8 940 000 EUR; 

2. wijst erop dat Finland de aanvraag voor een financiële bijdrage uit het EFG op 11 maart 

2016 heeft ingediend en dat na ontvangst van aanvullende informatie van Finland de 

beoordeling door de Commissie op 29 juli 2016 is afgerond, waarbij de termijn van 

twaalf weken na de ontvangst van de ingevulde aanvraag is aangehouden, en dat de 

Commissie concludeerde dat aan de voorwaarden voor het toekennen van een financiële 

bijdrage uit het EFG was voldaan; 

3. wijst erop dat de belangrijkste reden voor de vermindering van het aantal werknemers bij 

Microsoft is gelegen in het afnemende marktaandeel van zijn telefoons met het 

besturingssysteem Microsoft Windows van ruim 50 % in 2009 tot 0,6 % in het tweede 

kwartaal van 2016; 

4. herinnert eraan dat de verdeling van de werkgelegenheid in de ICT-sector tussen de EU 

en andere economieën zich de laatste jaren ten nadele van het aandeel van de EU heeft 

ontwikkeld, en dat de ICT-sector een sleutelrol speelt in de Finse economie, met 6,7 % 

van de werknemers die in 2014 actief waren in de ICT-sector, wat het hoogste percentage 

is van alle lidstaten; is van mening dat de ontslagen bij Microsoft verband houden met de 

ontwikkelingen die gevolgen hebben gehad voor de gehele Finse elektronische sector 

sinds de neergang van Nokia in het herkomstland van deze onderneming, en waarvoor 

reeds vier eerdere aanvragen zijn ingediend; is dan ook van mening dat deze 

gebeurtenissen verband houden met door de globalisering veroorzaakte grote structurele 

veranderingen in de wereldhandelspatronen; 

5. herinnert dat de softwaresector zeer internationaal is en dat de mededinging in deze sector 



wereldwijd is, wat betekent dat alle marktdeelnemers om dezelfde klanten kunnen 

concurreren, en de plaats van vestiging en de culturele achtergrond van het personeel van 

weinig belang zijn; 

6. wijst erop dat deze aanvraag aansluit op een aantal aanvragen die verband houden met de 

neergang van Nokia in Finland en dat nog twee gerelateerde aanvragen worden verwacht 

voor ontslagen werknemers in de ICT-sector; 

7. wijst erop dat de ontslagen zich vooral voordeden in de regio's van NUTS niveau 2 

Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) en Länsi-Suomi (FI197), en werknemers 

betroffen met zeer uiteenlopende competenties, waarvan 89 % tussen de 30 en 54 jaar 

oud was; is bezorgd over de reeds moeilijke werkloosheidssituatie van 

hooggekwalificeerde en hoogopgeleide mensen die onder andere omstandigheden 

traditioneel gunstige perspectieven zouden hebben, met name vrouwen, die meer 

problemen ondervinden bij het vinden van werk, rekening houdend met het feit dat zij 

bijna de helft van de beoogde begunstigden vertegenwoordigen; 

8. wijst erop dat tot nu toe voor de sector "Computerprogrammering, consultancy en 

aanverwante activiteiten" twee EFG-aanvragen werden ingediend, die allebei op het 

criterium van de globalisering gebaseerd waren (EGF/2013/001 FI/Nokia en 

EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering); 

9. benadrukt het belang van de ICT-sector voor de werkgelegenheid in de regio's Helsinki-

Uusimaa, Etelä-Suomi en Länsi-Suomi en de mogelijkheden voor de ontslagen 

werknemers om bij te dragen aan de sector indien hun onderwijs en opleiding en hun 

plannen om een eigen bedrijf op te richten voldoende worden ondersteund; 

10. is ingenomen met het feit dat de Finse autoriteiten op 11 september 2015 zijn begonnen 

met het verlenen van de individuele diensten aan de getroffen werknemers, ruimschoots 

vóór de aanvraag voor de toekenning van EFG-steun voor het voorgestelde 

gecoördineerde pakket, aangezien dergelijke acties in aanmerking komen voor 

medefinanciering van het EFG; 

11. is ingenomen met het hoge percentage (bijna 80 %) van het totale pakket dat wordt 

gebruikt voor individuele dienstverlening; 

12. wijst erop dat Finland zes soorten maatregelen plant voor de ontslagen werknemers voor 

wie in deze aanvraag steun wordt aangevraagd: (i) coaching en andere voorbereidende 

maatregelen; (ii) arbeidsvoorzienings- en bedrijfsdiensten; (iii) opleiding; (iv) 

loonsubsidie; (v) subsidie voor start-ups; en (vi) vergoedingen voor reis-, verblijfs- en 

verhuiskosten; wijst erop dat afdoende middelen zijn toegewezen aan controle en 

rapportage; 

13. wijst erop dat de in paragraaf 12 genoemde loonsubsidie 30 tot 50 % van de loonkosten 

van de werknemer bedraagt en gedurende 6 tot 24 maanden wordt uitgekeerd; verzoekt 

de lidstaten om bij de uitbetaling van loonsubsidie zorgvuldigheid te betrachten, om te 

waarborgen dat ontslagen werknemers die met een subsidie worden aangeworven geen 

arbeidsplaatsen overnemen, volledig of gedeeltelijk, van een andere werknemers bij de 

betreffende onderneming; is ingenomen met de verzekering van de Finse autoriteiten dat 

hiervoor gezorgd zal worden; 

14. merkt op dat de maatregelen inzake inkomenssteun 16,64 % van het totale pakket aan 



individuele maatregelen uitmaken, ruim onder het maximum van 35% dat in de 

EFG-verordening wordt genoemd, en dat deze maatregelen afhankelijk gesteld zijn van 

de actieve participatie van de beoogde begunstigden in activiteiten voor het vinden van 

werk of opleiding; 

15. verzoekt de Commissie de effecten van deze maatregelen voor inkomenssteun gedurende 

meerdere jaren te evalueren en hier informatie over te verstrekken, om te waarborgen dat 

deze maatregelen bijdragen aan hoogwaardige werkgelegenheid en niet worden gebruikt 

voor het subsidiëren van tijdelijke, goedkope contracten; 

16. wijst erop dat het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening opgesteld werd 

in overleg met de vertegenwoordigers van de werknemers voor wie steun wordt 

aangevraagd en de sociale, nationale en regionale partners; 

17. herinnert eraan dat het van belang is de inzetbaarheid van alle werknemers te verbeteren; 

verwacht dat de aangeboden opleidingen zowel op de behoeften en vaardigheden van de 

ontslagen werknemers worden afgestemd als op het huidige ondernemingsklimaat; 

18. wijst erop dat in het kader van het Microsoft-dossier zal worden samengewerkt met 

Arbeidsmobiliteit in Europa 2014–2020, een nationaal dienstenontwikkelingsproject van 

Eures; wijst erop dat internationale aanwervingsevenementen regionaal zullen worden 

georganiseerd in samenwerking met EFG- en Euresdiensten; is ingenomen met dergelijke 

maatregelen en met het feit dat de Finse autoriteiten de ontslagen werknemers 

aanmoedigen volledig gebruik te maken van hun recht op vrij verkeer; 

19. wijst erop dat binnen het Europees Sociaal Fonds een aanvang is gemaakt met de 

uitvoering van het nationale pakket maatregelen "Modellen tussen de aanwervende 

onderneming en de onderneming die ontslaat"; wijst erop dat dit pakket maatregelen 

resultaten zal opleveren die nuttig kunnen zijn voor de uitvoering van projecten in het 

kader van deze EFG-aanvraag; verwelkomt de inspanningen van de Finse autoriteiten om 

synergieën te bewerkstelligen met andere acties gefinancierd door nationale of 

Uniefondsen; 

20. herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 7 van de EFG-richtlijn het ontwerp van het 

gecoördineerde pakket gepersonaliseerde diensten in moet spelen op toekomstige 

arbeidsmarktperspectieven en de op die markten benodigde vaardigheden, en verenigbaar 

moet zijn met de overgang naar een grondstoffenefficiënte en duurzame economie; 

21. wijst erop dat bij eerdere EFG-aanvragen persoonlijke dienstverlening voor ontslagen 

werknemers bijzonder nuttig is gebleken; 

22. wijst erop dat de Finse autoriteiten hebben bevestigd dat voor de voorgestelde 

maatregelen geen financiële steun uit andere fondsen of financieringsinstrumenten van de 

Unie wordt ontvangen, dat dubbele financiering zal worden voorkomen en dat de 

maatregelen complementair zijn met maatregelen die vanuit de structuurfondsen worden 

gefinancierd; herhaalt zijn oproep aan de Commissie om een jaarlijkse vergelijkende 

evaluatie van deze gegevens te presenteren, om er zeker van te zijn dat de bestaande 

verordeningen volledig in acht worden genomen en om te voorkomen dat door de Unie 

gefinancierde diensten dubbel worden aangeboden; 

23. is verheugd dat Finland verzekert dat financiële steun uit het EFG niet in de plaats zal 

komen van maatregelen die de betrokken onderneming moet nemen krachtens de 



nationale wetgeving of uit hoofde van collectieve arbeidsovereenkomsten; 

24. waardeert de verbeterde procedure die de Commissie op verzoek van het Parlement in het 

leven heeft geroepen om de toekenning van subsidies te versnellen; neemt nota van de 

tijdsdruk die het nieuwe tijdschema met zich meebrengt, en van de mogelijke gevolgen 

voor de doeltreffendheid van de afhandeling van dossiers; 

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

26. 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; 

27. 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 (aanvraag van Finland — EGF/2016/001 FI Microsoft) 

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

definitieve handeling: Besluit (EU) 2016/1857.) 

 


