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BEKNOPTE MOTIVERING

Zoals de Commissie regionale ontwikkeling in haar advies van 2006 aangaf, heeft de 
globalisering van de economische activiteit en de handel ontelbare voordelen voor de Europese 
markt opgeleverd, wat keuze betreft en in de vorm van concurrerende prijzen, technologische 
innovatie en de geleidelijke verschuiving van een postindustriële naar een embryonale 
kennismaatschappij. Deze gunstige evolutie gaat gepaard met een hoge mate van instabiliteit en 
onzekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij een concentratie van groepen met hoge werkloosheid 
ontstaat in voordien uiterst productieve industriële centra en regio's. Met de globalisering is de 
relatieve welstand van werknemers afgebrokkeld, doordat bedrijven zijn overgebracht naar 
regio's met lagere arbeidskosten en fiscale of andere voordelen. Het verschijnsel van de 
overplaatsing van bedrijven is niet nieuw. Doordat het zich evenwel heeft uitgebreid van een 
nationaal of interregionaal verschijnsel tot een verschijnsel met mondiale proporties, is de 
Commissie ertoe overgegaan de oprichting voor te stellen van het Europees fonds voor 
aanpassing aan de globalisering, om werknemers die door de overplaatsing van een bedrijf hun 
baan hebben verloren, financiële hulp te bieden.

Zoals de Commissie in haar toelichting aangeeft, zal de financiële crisis zonder voorgaande en 
de economische baisse waaronder de wereldeconomie sinds 2007 in mindere of meerdere heeft 
te lijden, massale ontslagen ("massive redundancies") als gevolg hebben.

Daarom is het bijzonder wenselijk, als het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering 
een effectief instrument voor de verlichting van de effecten van de crisis moet zijn, dat de 
financiële middelen die eraan worden toegewezen, worden opgetrokken en dat er in de juiste 
begrotingsrubriek een specifieke begrotingslijn voor wordt gecreëerd.

De Commissie benadrukt dat het fonds in essentie bedoeld is om blijk te geven van solidariteit 
met de werknemers die hun baan verliezen als gevolg van economische beroering die wordt 
veroorzaakt door mondiale gebeurtenissen. Een andere maatregel zou de principes van de 
gemeenschappelijke markt, op grond waarvan louter intracommunautaire aanpassingen zijn 
uitgesloten, ernstig ondermijnen. 

Het Commissievoorstel is bijzonder technisch en is het resultaat van een uitgebreide 
raadpleging van deskundigen van de lidstaten, de sociale partners en andere belanghebbenden 
in 2008. 

De rapporteur voor advies is het volstrekt eens met een aantal wijzigingen die in de 
verordening tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering 
worden voorgesteld, zoals degene die betrekking hebben op een snellere en betere toegang tot 
de middelen, een verlaging van de drempel van het aantal ontslagen van 1000 naar 500, het feit 
dat werknemers die ontslagen zijn vóór het begin van de referentieperiode, voor hulp uit het 
fonds in aanmerking komen en een verlenging van de periode voor het gebruik van geld uit het 
fonds van 12 tot 24 maanden.

De effectiviteit van het instrument zal afhangen van de toepassing ervan en lid 2, onder a), van 
het gewijzigde artikel 5 is voor dit welslagen van cruciaal belang, aangezien hierin de regels 
worden vastgesteld en de verplichting om het oorzakelijk verband aan te tonen tussen de 
ontslagen in kwestie en hetzij ingrijpende structurele veranderingen in de mondiale patronen, 
hetzij de financiële en economische crisis. Dit is duidelijk nodig om de bedoelde 
onvoorzienbare gebeurtenissen te onderscheiden van gebeurtenissen die duidelijk het gevolg 

Adlib Express Watermark



PE419.968v02-00 4/5 PA\768331NL.doc

NL

zijn van slecht beheer of niet-concurrerende praktijken van de werkgever. Duidelijk is dat de 
vaststelling van dit verband, die verplicht is, niet gemakkelijk zal zijn en nieuwe deuren kan 
openen voor frauduleuze aanvragen. Bijgevolg hecht de rapporteur voor advies haar volledige 
steun aan de bepalingen van het nieuwe artikel 8, op grond waarvan het fonds in duidelijk 
omschreven omstandigheden kan worden gebruikt voor de financiering van voorbereiding, 
toezicht, technische bijstand, auditing en controle.

In haar advies van 2006 stelde de Commissie regionale ontwikkeling voor om in artikel 2, 
onder b), de periode waarin het minimumaantal ontslagen moet vallen, te verlengen tot 12 
maanden. Het is duidelijk dat de effecten van de globalisering, met name degene die het gevolg 
zijn van de economische baisse, meer tijd nodig hebben om in de industriële structuur of de 
lokale economie door te sijpelen. De rapporteur voor advies dient haar amendement hierover 
opnieuw in, omdat zij ervan overtuigd is dat het, gelet op de voorgestelde uitbreiding, duidelijk 
verantwoord is.

De Commissie stelt voor een nieuwe alinea in te voegen in artikel 20 om het Europees 
Parlement en de Raad de mogelijkheid te verlenen de verordening, inclusief de tijdelijke 
afwijking, op basis van een Commissievoorstel te herzien. De rapporteur is van mening dat 
deze herziening verplicht moet zijn en heeft daarom de bepaling in kwestie in die zin gewijzigd.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening 1927/2006
Artikel 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 500 gedwongen ontslagen 
binnen een periode van negen maanden,
met name in kleine of middelgrote 
ondernemingen, in een NACE 2-divisie in 
een regio of in twee aan elkaar grenzende 
regio's volgens de NUTS II-indeling, of

(b) ten minste 500 gedwongen ontslagen 
binnen een periode van twaalf maanden,
met name in kleine of middelgrote 
ondernemingen, in een NACE 2-divisie in 
een regio of in twee aan elkaar grenzende 
regio's volgens de NUTS II-indeling, of

Or. en

Motivering

De in de inleidende alinea van artikel 2 beschreven gevolgen die de globalisering voor de 
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werknemers in de getroffen bedrijven heeft, zijn vaak gespreid in de tijd, zodat ze niet 
meetbaar zijn in een periode van slechts negen maanden. Als deze periode wordt verlengd tot 
twaalf maanden, kunnen zij adequater worden gemeten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening 1927/2006
Artikel 20 – nieuwe alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen deze verordening, met inbegrip 
van de in artikel 1, lid 1 bis, bepaalde 
tijdelijke afwijking, herzien op basis van 
een voorstel van de Commissie."

"Uiterlijk op 1 april 2011 dient de 
Commissie een beoordeling van de impact 
en de efficiëntie van de bepalingen 
betreffende de tijdelijke afwijking waarin 
artikel 1, lid 1 bis, voorziet, in, samen met 
een voorstel voor een herziening van deze 
verordening door het Europees Parlement 
en de Raad."

Or. en

Motivering

In de gegeven uitzonderlijke omstandigheden moet de Commissie een grondige evaluatie van 
het effect van de tijdelijke maatregelen voor heel Europa maken en moet het Parlement de 
wetgeving kunnen herzien.
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