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Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 

aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/002 FI/Microsoft 2  

Resolutie van het Europees Parlement van 13 september 2017 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/2017/002/Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 

2017/2098(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017), 

– 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 daarvan, 

– 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 (het IIA van 

2 december 2013), en met name punt 13 daarvan, 

– 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 (A8-0278/2017), 

                                                 
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. 



 

 

A. 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; 

B. 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; 

C. overwegende dat Finland aanvraag EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 heeft ingediend voor 

een financiële bijdrage uit het EFG overeenkomstig de interventiecriteria van artikel 4, 

lid 1, onder a), van de EFG-verordening, naar aanleiding van 1 248 ontslagen bij 

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

in de economische sector die is ingedeeld in NACE Rev. 2 - Afdeling 62 

(Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten);  

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 recht heeft op een 

financiële bijdrage uit hoofde van die verordening ter hoogte van 3 520 080 EUR, wat 

neerkomt op 60 % van de totale kosten van 5 559 300 EUR; 

2. wijst erop dat Finland op 1 februari 2017 een aanvraag heeft ingediend en dat na 

ontvangst van aanvullende informatie van Finland de beoordeling door de Commissie 

op 21 juni 2017 is afgerond; 

3. herinnert eraan dat Microsoft de activiteiten van Nokia op het gebied van mobiele 

telefonie heeft overgenomen en dat Microsoft Mobile Oy in 2014 werd opgericht; merkt 

op dat ongeveer 4 700 werknemers van Nokia zijn overgenomen door Microsoft Mobile 

Oy in Finland; 

4. merkt op dat de voornaamste reden voor de ontslagen de wereldwijde concurrentie is in 

de sector van de mobiele telefonie en de daaruit voortvloeiende daling van het 

marktaandeel van Microsoft Mobile Oy en zijn op Windows gebaseerde 

besturingssysteem; merkt op dat de daling plaatsvond ondanks het feit dat Microsoft 

Mobile Oy nieuwe mobiele toestellen lanceerde en investeerde in het design, de 

onderdelen en de marketing ervan; 

5. betreurt kennis te moeten nemen van de problemen waarmee Europese fabrikanten van 

mobiele telefoons worden geconfronteerd; is van oordeel dat er passende ondersteuning 

moet worden geboden, zodat de getroffen werknemers zich kunnen bij- of omscholen en 

meer kans maken op banen in verwante industriële sectoren of groeisectoren; 

6. is van mening dat de ontslagen te wijten zijn aan de verschuiving van de productie van 

mobiele toestellen naar lagelonenlanden; merkt op dat de winnaars van deze 

concurrentieslag de in Azië en de VS gevestigde producenten waren, die de 

besturingssoftware Android en iOS gebruiken; 

7. stelt vast dat er bij ondernemingen in de elektronica- en de softwaresector in de 

getroffen regio's Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi en Etelä-Suomi ook reeds sprake is 

geweest van massaontslagen en dat de regionale werkloosheidspercentages in Länsi-

Suomi en Etelä-Suomi hoog liggen (14,6 %, resp. 17,5 % van de beroepsbevolking); 



 

 

merkt op dat 1 000 van de 1 248 ontslagen werknemers die voor de EFG-bijdrage in 

aanmerking komen naar verwachting gebruik zullen maken van de maatregelen; 

8. merkt op dat 92,5 % van de beoogde begunstigden ouder is dan 30-54 jaar en dat een 

groot deel van de ontslagen werknemers hoogopgeleid is; merkt op dat de werkloosheid 

onder hoogopgeleiden in alle drie de regio's aanzienlijk gestegen is; is bezorgd over de 

reeds moeilijke werkloosheidssituatie van hooggekwalificeerde en hoogopgeleide 

mensen die onder andere omstandigheden doorgaans gunstige perspectieven zouden 

hebben; 

9. merkt op dat Finland zes soorten maatregelen plant: coaching en andere voorbereidende 

maatregelen, (ii) arbeidsvoorzienings- en bedrijfsdiensten, (iii) opleiding, (iv) subsidie 

voor start-ups, (v) loonsubsidie en (vi) vergoedingen voor reis- en verblijfskosten; wijst 

erop dat het bij deze acties gaat om actieve arbeidsmarktmaatregelen; wijst erop dat 

afdoende middelen zijn toegewezen voor controle en rapportage; 

10. wijst erop dat de maatregelen inzake inkomenssteun 26,74 % van het totale pakket aan 

individuele maatregelen bedragen, wat ver onder het maximum van 35 % ligt dat in de 

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

de actieve deelname van de beoogde begunstigden aan activiteiten voor het vinden van 

werk of opleiding; 

11. benadrukt het belang van door het EFG gesteunde actieve arbeidsmarktmaatregelen; 

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

werknemers bijzonder nuttig is gebleken; 

12. is ingenomen met het gebruik van het Eures-netwerk om werkzoekenden te informeren 

over vacatures in het buitenland; noemt het verheugend dat de Finse autoriteiten de 

ontslagen werknemers aansporen volledig gebruik te maken van hun recht op vrij 

verkeer; 

13. begrijpt dat de door het EFG gefinancierde opleidingsmaatregelen een aanvulling zullen 

vormen op opleidingsmaatregelen die gefinancierd worden uit een fonds dat door het 

bedrijf is ingesteld om voormalige werknemers te helpen bij het opzetten van kleine 

ondernemingen in de IT-sector en andere sectoren; is verheugd over dit initiatief; 

14. is ingenomen met het feit dat de Finse autoriteiten op dinsdag 12 juli 2016 zijn 

begonnen met het verlenen van de individuele diensten aan de beoogde begunstigden – 

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

gecoördineerde pakket; 

15. is verheugd dat er is overlegd met belanghebbende partijen, waaronder 

vertegenwoordigers van de centra voor economische ontwikkeling (ELY-centra), de 

diensten voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling (TE-diensten) van de 

betrokken regio's, Microsoft, Technology Industries of Finland, Trade Union Pro, de 

Union of Professional Engineers in Finland en het Finnish Funding Agency for 

Innovation; 

16. herinnert eraan dat bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van door het 

EFG gesteunde individuele dienstverlening rekening moet worden gehouden met 

toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden, en dat het 



 

 

pakket moet aansluiten bij de overgang naar een grondstoffenefficiënte en duurzame 

economie; 

17. merkt op dat de huidige aanvraag een voortzetting is van een aantal eerdere aanvragen 

van Finland, volgend op de neergang van Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, 

EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, 

EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft en 

EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems); 

18. merkt op dat er momenteel reeds steun wordt verleend uit het EFG (EGF/2016/001 

FI/Microsoft) ten behoeve van eerder door Microsoft ontslagen werknemers; wijst er 

echter op dat het nu voorliggende voorstel zich richt op een andere doelgroep; 

19. wijst erop dat de Finse autoriteiten hebben verzekerd 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 

voorgestelde maatregelen complementair zijn met maatregelen die vanuit de 

structuurfondsen worden gefinancierd; 

20. herinnert eraan dat de inzetbaarheid van alle werknemers moet worden verbeterd door 

middel van aangepaste opleidingen 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; 

21. 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; wijst erop dat Finland heeft bevestigd dat dit ook niet het geval zal zijn; 

22. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de documenten in verband met EFG-zaken 

openbaar toegankelijk zijn; 

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

24. 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; 

25. 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 ingevolge een aanvraag van Finland – 

EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 

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

definitieve handeling: Besluit (EU) 2017/1600.) 


