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Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 

aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/006 ES/Galicia kleding  

Resolutie van het Europees Parlement van 1 maart 2018 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 

Spanje – EGF/2017/006 ES/Galicia kleding) (COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 

2018/2014(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018), 

– 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 (Interinstitutioneel 

Akkoord van 2 december 2013), en met name punt 13, 

– gezien de trialoogprocedure als bedoeld in punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord 

van 2 december 2013, 

– gezien de brief van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, 

– gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling, 

                                                 
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. 



 

 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0033/2018), 

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 Spanje aanvraag EGF/2017/006 ES/Galicia apparel heeft ingediend 

voor een financiële bijdrage uit het EFG naar aanleiding van 303 gedwongen ontslagen 

in de economische sector die is ingedeeld in NACE Rev. 2 – afdeling 14 (Vervaardiging 

van kleding) in de NUTS 2-regio Galicië (ES11) in Spanje; 

D. overwegende dat de aanvraag was ingediend op grond van de criteria voor 

steunverlening van artikel 4, lid 2, van de EFG-verordening, in afwijking van de criteria 

van artikel 4, lid 1, onder b), van die verordening, dat bepaalt dat binnen een 

referentieperiode van negen maanden ten minste 500 werknemers gedwongen moeten 

zijn ontslagen in ondernemingen die actief zijn in hetzelfde NACE Rev. 2-

afdelingsniveau en gevestigd zijn in één of twee aan elkaar grenzende regio's van 

NUTS-niveau 2 in een lidstaat; 

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

artikel 4, lid 2, van de EFG-verordening, en dat Spanje recht heeft op een financiële 

bijdrage ter hoogte van 720 000 EUR, wat overeenkomt met 60 % van de totale kosten 

van 1 200 000 EUR; 

2. wijst erop dat de Spaanse autoriteiten op 19 juli 2017 de aanvraag hebben ingediend en 

dat, nadat er aanvullende gegevens zijn verstrekt door Spanje, de Commissie haar 

beoordeling op 28 november 2017 heeft afgerond en het Parlement hiervan op 

15 januari 2018 in kennis is gesteld;  

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

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

bijzonder de liberalisering van de handel in textiel en kleding na het verstrijken van het 

Multivezelakkoord van de Wereldhandelsorganisatie eind 2004, wat heeft geleid tot 

ingrijpende structurele veranderingen in de wereldhandel; 

4. herinnert eraan dat de gedwongen ontslagen in vijf ondernemingen naar verwachting 

enorme gevolgen zullen hebben voor het getroffen gebied, en dat de gevolgen van de 

ontslagen verband houden met de moeilijkheden om een andere baan te vinden, het 

gebrek aan banen, door de afstand van het grondgebied van de grote industriële centra, 

het lage opleidingsniveau van de ontslagen werknemers, hun specifieke 

beroepsvaardigheden die zijn opgedaan in een sector in verval, en het grote aantal 

werkzoekenden; 

5. benadrukt dat Ordes, de regio die getroffen is door de ontslagen, sterk afhankelijk is van 

de kledingindustrie en in de afgelopen jaren een scherpe daling van het aantal 

kledingproducenten heeft gekend; betreurt het dat het bbp per inwoner van de regio ook 

is afgenomen; 



 

 

6. is van mening dat, rekening houdend met de afnemende bevolking, het bbp per inwoner 

en de industriële basis van de betreffende regio, de aanvraag beantwoordt aan de criteria 

voor steunverlening uit het EFG, ondanks dat er sprake is van minder dan 500 

ontslagen; 

7. is zich ervan bewust dat de stijging van de invoer in de Unie de prijzen onder druk heeft 

gezet, wat een negatief effect heeft gehad op de financiële situatie van ondernemingen 

in de textielsector van de Unie, en geleid heeft tot een algemene tendens in de textiel- en 

kledingindustrie om de productie naar lagelonenlanden buiten de Unie te verplaatsen; 

erkent dat dit in Galicië heeft geresulteerd in een gestage afname van het aantal 

textielondernemingen en bijgevolg in de toename van ontslagen; 

8. benadrukt dat 83,5 % van de beoogde begunstigden vrouw is en dat de grote 

meerderheid van hen tussen de 30 en 54 jaar oud is; erkent tegen deze achtergrond het 

belang van door het EFG medegefinancierde actieve arbeidsmarktmaatregelen voor het 

vergroten van de kans dat deze kwetsbare groep opnieuw een baan vindt;  

9. is bezorgd dat dergelijke ontslagen de werkloosheidssituatie waarmee deze regio sinds 

het begin van de economische en financiële crisis te kampen heeft, nog kunnen 

verergeren; 

10. wijst erop dat Spanje zes soorten acties plant voor de ontslagen werknemers voor wie in 

deze aanvraag steun wordt aangevraagd: (i) ontvangstbijeenkomsten en voorbereidende 

workshops, (ii) loopbaanbegeleiding, (iii) opleiding, (iv) intensieve hulp bij het zoeken 

naar werk, (v) begeleiding door een mentor na herintreding, (vi) stimulerende 

maatregelen; is van mening dat de bijdrage in de uitgaven voor verzorgers van 

afhankelijke personen van bijzonder belang zijn met het oog op het profiel van de 

ontslagen werknemers; 

11. is van mening dat de te organiseren beroepsopleidingen het spectrum van 

mogelijkheden voor werklozen moeten verbreden, dat de opleidingsactiviteiten moeten 

worden gekoppeld aan een verkennende studie van de ontwikkeling van de 

werkgelegenheid, die moet worden opgenomen in de acties van deze financiering, en 

dat hiermee de mogelijkheden van loopbanen moeten worden uitgebreid zonder dat 

sprake is van gendervooroordelen of beperking tot niet-gekwalificeerde banen; 

12. is van mening dat het goedgekeurde programma initiatieven moet ondersteunen, door 

advies en financiële steun, voor de vorming van coöperatieve ondernemingen door de 

personen die de voorgenomen individuele dienstverlening ontvangen; 

13. wijst erop dat het door het EFG gesteunde gecoördineerde pakket van individuele 

dienstverlening gericht moet zijn op initiatieven die bijdragen tot werkgelegenheid, tot 

bijscholing van werknemers en tot de maximale benutting van hun beroepservaring met 

het oog op een betere aansluiting op het bedrijfsleven, inclusief coöperatieve 

ondernemingen, en moet worden gecoördineerd met bestaande programma's van de 

Unie, waaronder het Europees Sociaal Fonds; 

14. stelt vast dat het gecoördineerde pakket van individuele diensten werd opgesteld in 

overleg met de sociale partners;  

15. betreurt het dat deze aanvraag geen enkele maatregel bevat voor jongeren die geen baan 



 

 

hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET’s), gelet op de tendens dat 

jongeren uit de regio wegtrekken op zoek naar meer economische kansen; 

16. stelt vast dat de maatregelen inzake inkomenssteun 18,21 % zullen uitmaken van het 

totale pakket van individuele maatregelen, hetgeen ruim onder het maximum van 35 % 

ligt dat is vastgelegd in de EFG-verordening; en dat deze acties afhankelijk zijn gesteld 

van de actieve deelname van de beoogde begunstigden aan opleidingsactiviteiten en 

activiteiten in verband met het zoeken van een baan; 

17. herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 7 van de EFG-verordening het ontwerp van 

het gecoördineerde pakket gepersonaliseerde diensten in moet spelen op toekomstige 

arbeidsmarktperspectieven en op de benodigde vaardigheden, en verenigbaar moet zijn 

met de overgang naar een grondstoffenefficiënte en duurzame economie; is verheugd 

over de mededeling van Spanje dat het gecoördineerde pakket veel potentieel biedt om 

een dergelijke overgang te bevorderen; 

18. benadrukt dat de Spaanse autoriteiten hebben bevestigd dat voor de subsidiabele acties 

geen steun uit andere fondsen of financieringsinstrumenten van de Unie wordt 

ontvangen;  

19. is ingenomen met het feit dat Spanje heeft bevestigd dat een financiële bijdrage uit het 

EFG niet in de plaats zal komen van maatregelen die de betrokken ondernemingen 

verplicht zijn te nemen krachtens het nationale recht of ingevolge collectieve 

arbeidsovereenkomsten, of van maatregelen voor herstructurerende ondernemingen of 

sectors; 

20. 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;  

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

met EFG-zaken openbaar toegankelijk zijn; 

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

23. 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; 

24. 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 Spanje – EGF/2017/006 

ES/Galicia kleding) 

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

definitieve handeling: Besluit (EU) 2018/515.) 

 


