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Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 

aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/005 FI/Detailhandel 

Resolutie van het Europees Parlement van 30 november 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 ingevolge een 

aanvraag van Finland – EGF/2017/005 FI/Detailhandel (COM(2017)0618 – C8-

0364/2017 – 2017/2231(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017), 

– 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, 

– 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 (A8-0366/2017), 

                                                 
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 verlenen aan werknemers die de gevolgen van grote 

structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen of de wereldwijde financiële en 

economische crisis ondervinden, en hen te helpen om op de arbeidsmarkt terug te keren; 

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; 

C. overwegende dat Finland aanvraag EGF/2017/005 FI/Retail heeft ingediend voor een 

financiële bijdrage uit het EFG overeenkomstig de interventiecriteria van artikel 4, lid 1, 

onder b), van de EFG-verordening, naar aanleiding van 1 660 ontslagen bij drie 

ondernemingen actief in de economische sector die is ingedeeld in NACE Rev. 2-

afdeling 47 (Detailhandel, met uitzondering van motorvoertuigen en motorfietsen) in de 

regio van NUTS-niveau 2 Lansi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi en Pohjois- ja 

Itä-Suomi in Finland; overwegende dat naar verwachting 1 500 ontslagen werknemers 

aan de maatregelen zullen deelnemen;  

D. 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 b), van de EFG-verordening en dat Finland recht heeft op een 

financiële bijdrage ter hoogte van 2 499 360 EUR, oftewel 60 % van de totale kosten 

van 4 165 600 EUR; 

2. merkt op dat de Commissie de termijn van twaalf weken na de ontvangst van de 

volledige aanvraag van de Finse autoriteiten heeft gerespecteerd, aangezien zij haar 

beoordeling van de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van een financiële 

bijdrage afrondde op 23 oktober 2017 en het Parlement hiervan dezelfde dag in kennis 

stelde; 

3. wijst erop dat Finland de ontslagen verklaart door te verwijzen naar grote structurele 

veranderingen in de mondiale handelspatronen ingevolge de globalisering, meer in het 

bijzonder de exponentiële groei van de internationale onlinehandel; wijst er in het 

bijzonder op dat de toename van de verkoop online van detailhandelproducten in 

Finland, in combinatie met de populariteit van niet-EU-webshops bij Finse 

consumenten, geresulteerd heeft in een geleidelijke afname van de verkoopcijfers van 

traditionele Finse warenhuizen sinds 2014; 

4. merkt op dat alle vier NUTS-2 regio's in Finland door de ontslagen bij twee grote Finse 

ketens van warenhuizen zijn getroffen; erkent dat deze winkels geconfronteerd worden 

met een afnemende kasstroom en winstgevendheid door de groei van de e-handel, 

veranderend koopgedrag en een zwak consumentenvertrouwen; 

5. brengt in herinnering dat de ontslagen zich hebben voorgedaan bij twee grote Finse 

warenhuizenketens en één dochteronderneming, die sinds 2015 allemaal met een flinke 

daling van de winstgevendheid en een verslechterende cash-flow te maken hebben als 

gevolg van de opkomst van de e-handel, veranderend koopgedrag en een zwak 

consumentenvertrouwen; betreurt dat twee van de ondernemingen in kwestie 

begin 2017 de deuren voorgoed hebben moeten sluiten; 



 

 

6. is zich ervan bewust dat tegelijkertijd een belangrijke wijziging in de aard van 

detailhandelbanen is opgetreden, met veel meer deeltijdbanen en een grote vraag naar 

nieuwe vaardigheden, zoals op de gebieden informatietechnologie, forecasting, data-

analyse, communicatie, klantenkennis en logistiek; betreurt het dat 43 % van het 

personeel in de Finse sector van de detailhandel, die ouder zijn dan 45 jaar, niet over 

deze vaardigheden beschikt; is van mening dat belemmeringen voor de terugkeer op de 

arbeidsmarkt van mensen van ouder dan 50 jaar een belangrijke kwestie zijn en kijkt 

met belangstelling uit naar een evaluatie van de proefprojecten op het gebied van 

loopbaanbegeleiding die voor deze groep van ontslagen werknemers zijn opgenomen; 

7. beklemtoont dat een groot aantal van de ontslagen werknemers ouder is dan 55 jaar, en 

dat 76 % vrouw is; erkent tegen deze achtergrond het belang van door het EFG 

medegefinancierde actieve arbeidsmarktmaatregelen voor het vergroten van de kans dat 

deze kwetsbare groepen opnieuw een baan vinden; juicht het toe dat grote inspanningen 

zijn verricht om de voorgestelde maatregelen op de specifieke behoeften van de 

doelgroepen te laten aansluiten; 

8. wijst erop dat Finland zeven soorten maatregelen plant voor de ontslagen werknemers 

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

voorbereidende maatregelen, ii) arbeidsvoorzienings- en andere bedrijfsdiensten, 

iii) opleiding, iv) subsidie voor start‑ ups, v) proefprojecten op het gebied van 

loopbaanbegeleiding, vi) loonsubsidies, en vii) vergoedingen voor reis- en 

verblijfskosten; verwelkomt de geplande proefprojecten waarbij wordt gekeken naar 

fysieke, psychische of andere aspecten die de terugkeer op de arbeidsmarkt in de weg 

kunnen staan voor begunstigden ouder dan 50 jaar; wijst erop dat afdoende middelen 

zijn toegewezen voor controle en rapportage; 

9. wijst erop dat de maatregelen inzake inkomenssteun 22,05 % van het totale pakket aan 

individuele maatregelen zullen uitmaken, 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 participatie van de beoogde begunstigden in activiteiten voor het 

vinden van werk of opleiding; 

10. neemt er kennis van dat het gecoördineerde pakket van gepersonaliseerde diensten tot 

stand gekomen is via raadpleging van vertegenwoordigers van de Centra voor 

economische ontwikkeling, transport en het milieu van Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-

Pohjanmaa en Varsinais-Suomi, en van het Bureau voor werkgelegenheid en 

economische ontwikkeling van Uusimaa, alsook van vertegenwoordigers van het 

bedrijfsleven en vakbonden;  

11. 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; 

12. herinnert eraan dat bij het samenstellen van het door het EFG gesteunde gecoördineerde 

pakket van individuele dienstverlening rekening moet worden gehouden met de 

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

gecoördineerde pakket gericht moet zijn op de overgang naar een grondstoffenefficiënte 

en duurzame economie; 



 

 

13. 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; 

14. verzoekt de Commissie er bij de nationale autoriteiten op aan te dringen om in 

toekomstige voorstellen meer details te geven over de sectoren met groeipotentieel, 

waarin dus waarschijnlijk mensen in dienst kunnen worden genomen, alsook 

onderbouwde gegevens over de impact van de EFG-financiering te verzamelen, onder 

meer over de kwaliteit van de banen en het herintredingspercentage dat dankzij het EFG 

bereikt is;  

15. herhaalt zijn oproep aan de Commissie ervoor te zorgen dat alle documenten in verband 

met EFG-zaken openbaar toegankelijk zijn; 

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 (aanvraag van Finland – EGF/2017/005 

FI/Detailhandel) 

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

definitieve handeling: Besluit (EU) 2018/7.) 

 


