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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere på 
baggrund af en ansøgning fra Spanien - EGF/2021/001 ES/País Vasco metal
(COM(2021)0618 – C9-0377/2021 – 2021/0316(BUD))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2021)0618 – C9-0377/2021),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/691 af 28. april 
2021 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede 
Arbejdstagere (EGF) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1309/20131 ("EGF-
forordningen"),

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2020/2093 af 17. december 2020 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-20272, særlig artikel 
8,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om 
budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk 
forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan hen imod indførelse af 
nye egne indtægter3, særlig punkt 9, 

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

– der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0319/2021),

A. der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter til 
at yde supplerende støtte til arbejdstagere, som lider under følgerne af globaliseringen 
og teknologiske og miljømæssige forandringer såsom ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, handelstvister, væsentlige ændringer i Unionens 
handelsforbindelser eller sammensætningen af det indre marked, og finansielle eller 
økonomiske kriser, samt overgangen til en lavemissionsøkonomi eller som følge af 
digitalisering eller automatisering; 

B. der henviser til, at Spanien indgav ansøgning EGF/2021/001 ES/País Vasco metal om 
økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) 
som følge af afskedigelsen af 491 arbejdstagere i NUTS 2-regionen País Vasco (ES21) i 
Spanien inden for en referenceperiode for ansøgningen fra den 2. juni 2020 til den 2. 

1 EUT L 153 af 3.5.2021, s. 48.
2 EUT L 433I af 22.12.2020, s. 11.
3 EUT L 433I af 22.12.2020, s. 28.
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december 2020;

C. der henviser til, at ansøgningen vedrører i alt 491 afskedigede arbejdstagere, hvis 
aktivitet er ophørt, hvoraf 192 blev afskediget som led i kollektive afskedigelser, der 
blev anmeldt til myndighederne, i seks virksomheder4;

D. der henviser til, at ansøgningen er baseret på interventionskriteriet i EGF-forordningens 
artikel 4, stk. 2, litra b), som forudsætter aktivitetsophør for mindst 200 afskedigede 
arbejdstagere i løbet af en seksmåneders referenceperiode i virksomheder, der alle er 
aktive inden for samme økonomiske sektor, som defineret på hovedgruppeniveau i 
NACE rev. 2, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på 
NUTS 2-niveau i en medlemsstat;

E. der henviser til, at covid-19-pandemien, de strenge nedlukningsforanstaltninger, der 
blev gennemført i andet kvartal af 2020 i Spanien, og den deraf følgende mangel på 
forsyninger og råmaterialer har haft en negativ indvirkning på metalsektoren i landet;

F. der henviser til, at i Baskerlandet tegner sektoren for forarbejdede metalprodukter sig for 
27,4 % af bruttoværditilvæksten i industrien5, mens gennemsnittet for EU-28 er på 
18,8 %6;

G. der henviser til, at produktionen i Spanien i 2020 (udsving fra år til år) faldt med mere 
end 50 % i 18 % af metalvirksomhederne, at omsætningen faldt med mere end 50 % i 
16 % af virksomhederne, og at en tredjedel af metalvirksomhederne oplevede et fald på 
mellem 30 % og 50 % i både produktion og omsætning7;

H. der henviser til, at Kommissionen i lyset af covid-19-pandemien og dens sociale og 
økonomiske konsekvenser styrkede og understregede EGF's rolle som et nødinstrument8 
og gjorde EGF-finansiering mulig i tilfælde, der er direkte forbundet med pandemien;

I. der henviser til, at Spanien rapporterer om sin overholdelse af de henstillinger, der er 
fremsat i EU's kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer9, og 
fremhæver centrale koncepter i den baskiske erhvervsuddannelsesplan, den baskiske 
beskæftigelsesstrategi og programmet for grønne job;

1. er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 2, litra b), i EGF-
forordningen er opfyldt, og at Spanien er berettiget til en økonomisk støtte på 
1 214 607 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 85 % af de samlede 
udgifter på 1 428 950 EUR, herunder udgifter til individualiserede tilbud på 
1 384 950 EUR og udgifter til at gennemføre EGF10 på 44 000 EUR;

4 Auxiliar Troquelería SL, Calderería del Oria, Matricería Deusto, Mecanizados de la Industria Vasca SLU, 
Taller Mecanizado Pablo López Lacalle SL og Tratamientos Superficiales Iontech SA.
5 https://es.statista.com/estadisticas/1220166/porcentaje-del-vab-total-en-espana-por-sector/. 
6 https://www.eustat.eus/elementos/El-32-del-VAB-industrial-esta-generado-por-sectores-de-nivel-tecnologico-
alto-o-medio-alto-en-2019/not0018911_c.html.
7 Report on the economic impact of COVID-19 on the metal sector. October 2020- 
https://atra.gal/files/noticias/Archivos_3680.pdf.
8 COM(2020)0442.
9 COM(2013)0882.
10 I henhold til artikel 7, stk. 5, i EGF-forordningen.

https://es.statista.com/estadisticas/1220166/porcentaje-del-vab-total-en-espana-por-sector/
https://www.eustat.eus/elementos/El-32-del-VAB-industrial-esta-generado-por-sectores-de-nivel-tecnologico-alto-o-medio-alto-en-2019/not0018911_c.html
https://www.eustat.eus/elementos/El-32-del-VAB-industrial-esta-generado-por-sectores-de-nivel-tecnologico-alto-o-medio-alto-en-2019/not0018911_c.html
https://atra.gal/files/noticias/Archivos_3680.pdf
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2. bemærker, at de spanske myndigheder indgav ansøgningen den 25. juni 2021, og at 
Kommissionen den 7. oktober 2021 afsluttede sin vurdering heraf og fremsendte den til 
Parlamentet den samme dag;

3. bemærker, at ansøgningen vedrører i alt 491 afskedigede arbejdstagere, hvis aktivitet er 
ophørt, hvoraf 192 blev afskediget som led i kollektive afskedigelser, der blev anmeldt 
til myndighederne, i seks virksomheder11; noterer sig endvidere, at Spanien forventer, at 
300 ud af de samlede støtteberettigede modtagere vil deltage i foranstaltningerne 
(tiltænkte støttemodtagere);

4. minder om, at afskedigelsernes sociale konsekvenser forventes at være betydelige for 
arbejdstagerne såvel som for hele Baskerlandet, hvor antallet af arbejdsløse steg med 
25 % mellem marts og august 202012, og hvor langtidsledigheden udgjorde 55,6 % af 
den samlede arbejdsløshed i maj 2021 (3,6 procentpoint højere end i januar 2021), og 
arbejdsløse med grunduddannelse eller mindre udgjorde 60,8 %; minder også om, at 
lønforskellen mellem mænd og kvinder er på 22,6 %, og at den midlertidige 
beskæftigelsesfrekvens er på 25,8 % i Baskerlandet, hvilket er 11,6 procentpoint over 
EU-gennemsnittet på 14,2 %;

5. påpeger, at de fleste af de afskedigede arbejdstagere befinder sig i anden halvdel af 
deres erhvervskarriere og har et lavt kvalifikationsniveau; 

6. bemærker, at Spanien den 11. juni 2021 begyndte at yde individualiserede tilbud til de 
tiltænkte støttemodtagere, og at perioden for berettigelse til økonomisk støtte fra EGF 
derfor vil være fra den 11. juni 2021 indtil 24 måneder efter datoen for 
finansieringsafgørelsens ikrafttræden;

7. minder om, at de individualiserede tilbud, der som følge af afgørelsen gives til 
arbejdstagere og selvstændige, omfatter følgende foranstaltninger: udredning af profil, 
erhvervsvejledning, hjælp til jobsøgning, støtte og/eller bidrag til 
virksomhedsetablering, omskoling, opkvalificering og oplæring på arbejdspladsen samt 
deltagelsesgodtgørelse; foranstaltningerne er planlagt således, at de er i 
overensstemmelse med den spanske strategi for den cirkulære økonomi, og uddannelsen 
bidrager til at sætte skub i den digitale omstilling i industrien;

8. noterer sig, at Spanien siden den 1. februar 2021 har afholdt de administrative udgifter, 
der er nødvendige for at gennemføre EGF, og at udgifterne til forberedelse, forvaltning, 
oplysning og offentlig omtale, kontrol- og rapporteringsforanstaltninger derfor vil være 
berettigede til økonomisk EGF-støtte fra den 1. februar 2021 og indtil 31 måneder efter 
datoen for finansieringsafgørelsens ikrafttræden;

9. glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet 
udarbejdet af Spanien i samråd med arbejdsmarkedets parter13; minder om, at 

11 Auxiliar Troquelería SL, Calderería del Oria, Matricería Deusto, Mecanizados de la Industria Vasca SLU, 
Taller Mecanizado Pablo López Lacalle SL og Tratamientos Superficiales Iontech SA.
12 Avance de los datos del mercado laboral del año 2020 (data om arbejdsmarkedet for 2020).
13 Ansøgningen blev godkendt af Lanbide, den baskiske offentlige arbejdsformidling (arbejdsmarkedets parter er 
en del af bestyrelsen), den 2. juli 2021. Der blev også afholdt møder den 19. januar og den 2. februar 2021 med 
Federación Vizcaína de Empresas del Metal, (sammenslutningen af metalvirksomheder i Biscaya), Asociación 
de Empresas de Guipúzcoa – ADEGI (erhvervssammenslutningen i Guipúzcoa) og SEA-Empresas Alavesas 

https://www.lanbide.euskadi.eus/estudios-estadisticas/
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inddragelsen af arbejdsmarkedets parter blev sikret gennem deres repræsentation i 
Lanbides bestyrelse, som består af repræsentanter for regionalregeringen, fagforeninger 
og arbejdsgiverorganisationer;

10. glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud vil bidrage til at 
udbrede de horisontale færdigheder, der kræves i den digitale tidsalder og i en 
ressourceeffektiv økonomi, i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i EGF-
forordningen;

11. minder om, at de foreslåede tiltag udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som 
hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. artikel 7, stk. 1, i EGF-
forordningen, og ikke erstatter passive socialsikringsforanstaltninger;

12. understreger, at de spanske myndigheder har bekræftet, at de støtteberettigede 
foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-fonde eller 
-finansieringsinstrumenter; 

13. noterer sig, at de spanske myndigheder har meddelt, at den økonomiske støtte vil blive 
forvaltet og kontrolleret af de samme organer, som forvalter og kontrollerer Den 
Europæiske Socialfond Plus;

14. minder om, at EGF-støtte ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler 
virksomhederne at gennemføre i henhold til national ret eller kollektive overenskomster, 
eller nogen godtgørelser eller rettigheder for støttemodtagerne af EGF-bidrag med 
henblik på at sikre EGF-bidragets fulde additionalitet;

15. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

16. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og 
drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og 
Kommissionen.

(erhvervssammenslutninger i Alava).
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BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for 
Afskedigede Arbejdstagere på baggrund af en ansøgning fra Spanien - EGF/2021/001 

ES/País Vasco metal

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/691 af 28. april 
2021 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede 
Arbejdstagere (EGF) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1309/20131, særlig artikel 15, 
stk. 1,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, 
om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne 
indtægter, herunder en køreplan hen imod indførelse af nye egne indtægter2, særlig punkt 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere 
(EGF) har til formål at udvise solidaritet og fremme anstændig og bæredygtig 
beskæftigelse i Unionen ved at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og 
selvstændige, hvis aktivitet er ophørt som følge af større omstruktureringer, og hjælpe 
disse med at vende tilbage til anstændig og bæredygtig beskæftigelse så hurtigt som 
muligt. 

(2) EGF må ikke overstige et årligt beløb på 186 mio. EUR (i 2018-priser), jf. artikel 8 i 
Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/20933.

(3) Den 25. juni 2021 indgav de spanske myndigheder en ansøgning om mobilisering af 
EGF i forbindelse med afskedigelser i den økonomiske sektor, der er klassificeret under 
den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber 
("NACE")4 rev. 2, hovedgruppe 25 (Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og 
udstyr), i Nomenklaturen for Statistiske Regionale Enheder (NUTS)5 niveau-2 i 
regionen País Vasco (ES21) i Spanien. Den blev suppleret med yderligere oplysninger 

1 EUT L 153 af 3.5.2021, s. 48.
2 EUT L 433I af 22.12.2020, s. 28.
3 Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2021-2027 (EUT L 433I af 22.12.2020, s. 11).
4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den 
statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 
3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
5 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1755 af 8. august 2019 om ændring af bilagene til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale 
enheder (NUTS) (EUT L 270 af 24.10.2019, s. 1).
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i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 2021/691. Ansøgningen opfylder 
betingelserne for økonomisk støtte fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) 2021/691.

(4) Som følge af Spaniens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk 
støtte på 1 214 607 EUR.

(5) Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne 
afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

Artikel 1
Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 
stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for 
Afskedigede Arbejdstagere på 1 214 607 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. Den anvendes fra den ... [datoen for vedtagelsen].

Udfærdiget i Bruxelles,

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne
Formand Formand

 Dato indsættes af Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.
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BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende 
støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene. 

I henhold til bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
2020/2093 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-20276 og i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 2021/6917 kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb 
på 186 mio. EUR (2018-priser). 

Hvad angår proceduren, forelægger Kommissionen – i henhold til punkt 9 i den 
interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, 
herunder en køreplan hen imod indførelse af nye egne indtægter8 – med henblik på at aktivere 
fonden i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning, budgetmyndigheden et forslag om 
mobilisering af fonden samtidig med en tilhørende anmodning om overførsel.

II. Spaniens ansøgning og Kommissionens forslag 

Den 25. juni 2021 indgav de spanske myndigheder ansøgning EGF/2021/001 ES/País Vasco 
metal om økonomisk støtte fra EGF som følge af 491 afskedigelser i den økonomiske sektor, 
som er klassificeret under hovedgruppe 25 (Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og 
udstyr) i NACE rev. 2 i NUTS 2-regionen País Vasco (ES21) i Spanien.

Efter en vurdering af denne ansøgning konkluderede Kommissionen i overensstemmelse med 
de gældende bestemmelser i EGF-forordningen, at betingelserne for tildeling af økonomisk 
støtte fra EGF er opfyldt. 

Den 7. oktober 2021 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til 
fordel for Spanien for at støtte reintegrationen på arbejdsmarkedet af 300 tiltænkte 
støttemodtagere, dvs. de afskedigede arbejdstagere i den økonomiske sektor, som er 
klassificeret under hovedgruppe 25 (Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr) 
i NACE rev. 2.

Kommissionen vurderede, at ansøgningen opfyldte interventionskriteriet i EGF-forordningens 
artikel 4, stk. 2, litra b), som forudsætter aktivitetsophør for mindst 200 afskedigede 
arbejdstagere i løbet af en seksmåneders referenceperiode, i virksomheder, der alle er aktive 
inden for samme økonomiske sektor, som defineret på NACE rev. 2-hovedgruppeniveau, og 
som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau i en 
medlemsstat.

Dette er den første ansøgning i 2021 og den sjette, der skal behandles under 2021-budgettet, 
herunder den nye FFR (Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 

6 EUT L 433I af 22.12.2020, s. 15.
7 EUT L 153 af 3.4.2021, s. 48.
8 EUT L 433I af 22.12.2020, s. 28.
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om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-20279 og den 
interinstitutionelle aftale af 16. december 2020). Dette er også den første EGF-ansøgning, der 
skal behandles i henhold til den nye EGF-forordning10.

Antallet af 491 afskedigede arbejdstagere er blevet beregnet ved at lægge 192 afskedigelser 
fra den dato, hvor arbejdsgiveren i overensstemmelse med artikel 3,stk. 1, i Rådets direktiv 
98/59/EF11 skriftligt underrettede den kompetente offentlige myndighed om de planlagte 
kollektive afskedigelser, til 299 afskedigelser fra den dato, hvor arbejdsgiveren gav den 
enkelte arbejdstager meddelelse om afskedigelsen eller om opsigelse af 
ansættelseskontrakten.

Ansøgningen vedrører 300 berørte afskedigede arbejdstagere og mobiliseringen af et samlet 
beløb fra EGF på 1 214 607 EUR til Spanien svarende til 85 % af de samlede omkostninger til 
de foreslåede foranstaltninger.

Målene med EGF er at udvise solidaritet og fremme anstændig og varig beskæftigelse i 
Unionen ved at yde støtte i tilfælde af større omstruktureringer, navnlig som følge af 
globaliseringsrelaterede udfordringer såsom ændringer i verdenshandelsmønstrene, 
handelstvister, væsentlige ændringer i Unionens handelsforbindelser eller sammensætningen 
af det indre marked, og finansielle eller økonomiske kriser, samt overgangen til en 
lavemissionsøkonomi eller som følge af digitalisering eller automatisering12. 

Covid-19-pandemien har forårsaget en økonomisk krise. De strenge 
nedlukningsforanstaltninger, der blev gennemført i Spanien i andet kvartal af 2020, 
resulterede i en begrænsning af ikkevæsentlige økonomiske aktiviteter og tjenesteydelser, 
som ramte metalsektoren hårdt. Da nedlukningsforanstaltningerne blev lempet, led 
metalsektoren fortsat under manglen på forsyninger og råmaterialer, vanskeligheder med at 
tilpasse faciliteter til forskrifterne til bekæmpelse af covid-19, smittespredning og 
isolationsforanstaltninger over for arbejdstagere eller mobilitetsproblemer. Ifølge data fra 
Confemetal13 har pandemien haft en betydelig indvirkning på aktiviteten og omsætningen i de 
virksomheder, der opererer i metalsektoren, med negative konsekvenser for beskæftigelsen og 
virksomhedernes likviditet (betalingsmisligholdelser, adgang til kredit osv.).

På grund af dens store betydning i den regionale økonomi har vanskelighederne i sektoren for 
forarbejdede metalprodukter haft en betydelig indvirkning på den regionale økonomi og 
beskæftigelsen i regionen. I begyndelsen af 2020 var arbejdsløsheden (år for år) i sektoren 
faldende. Siden marts 2020 har tendensen dog ændret sig drastisk på grund af pandemien. I 
august 2020 var der 25 %14 flere arbejdsløse end seks måneder tidligere. Jobtabet i industrien 
har været større end i alle andre sektorer tilsammen.

9 EUT L 433I af 22.12.2020, s. 11.
10 EUT L 153 af 3.5.2021, s. 48.
11 Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende 
kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16).
12 Forordning (EU) 2021/691.
13 Confemetal er den spanske sammenslutning af metalarbejdsorganisationer, som repræsenterer ca. 220 000 
virksomheder og mere end 1,5 mio. arbejdstagere.
14 Avance de los datos del mercado laboral del año 2020 (data om arbejdsmarkedet for 2020).

https://www.lanbide.euskadi.eus/estudios-estadisticas/


RR\1243043DA.docx 11/19 PE698.965v02-00

DA

De syv typer foranstaltninger, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere, for hvilke der 
anmodes om medfinansiering fra EGF, består af: 

a. Generelle informations- og velkomstmøder og udredning af profil: 
Velkomstmøderne er den første foranstaltning, der vil blive tilbudt alle 
tiltænkte støttemodtagere, og omfatter generelle oplysninger om tilgængelige 
programmer for erhvervsrådgivning, uddannelse og incitamenter. De 
individuelle informationsmøder omfatter udredning af deltagerens profil og 
tildeling af den rådgiver, der skal ledsage arbejdstageren under processen hen 
imod genansættelse.

b. Der vil blive ydet erhvervsvejledning gennem kollektive og individuelle 
møder. 

c. Intensiv hjælp til jobsøgning, herunder workshops om jobsøgnings- og 
rekrutteringsprocesser, aktiv søgning efter lokale og regionale 
beskæftigelsesmuligheder og jobmatching.

d. Støtte til iværksættelse: Arbejdstagere, der er interesserede i at blive 
selvstændige, vil få individuel vejledning og uddannelse, som kan omfatte 
planlægning, gennemførlighedsundersøgelser, udarbejdelse af 
forretningsplaner, hjælp til at identificere finansieringsmuligheder osv.

e. Støtte til virksomhedsetablering: Arbejdstagere, der etablerer en virksomhed 
eller starter som selvstændig, modtager støtte på op til 8 000 EUR som hjælp 
til etableringsomkostningerne.

f. Uddannelse: Dette vil omfatte 1) uddannelse i centrale og horisontale 
kompetencer, som f.eks. digitale færdigheder, kvalitetsstyring, forebyggelse af 
erhvervsbetingede risici osv., 2) erhvervsuddannelse med henblik på 
omskoling (for dem, der vælger at omlægge deres karriere uden for 
metalsektoren), f.eks. logistik, lagerforvaltning, byggeri- og anlæg og 
energieffektivitet, fødevareindustri, håndtering af by- og industriaffald, 
fritidsaktiviteter for ældre osv., 3) opkvalificering gennem erhvervsuddannelse 
for at tage højde for de færdigheder, der efterspørges i metalsektoren, som 
f.eks. samling og delmodellering ved hjælp af 3D-CAD; programmering af 
CNC-værktøjsmaskiner; CATIA-mekanisk design; gaffeltrucks, løbekraner og 
løfteplatforme; metalforarbejdning af tynde plader og fremstilling af kedler; 
svejsning (olie-ilt-brænder, halvautomatisk, TIG osv.); spåntagende, slibende 
og formgivende maskinbearbejdning osv. og 4) oplæring på arbejdspladsen, 
der er tiltænkt ledige stillinger, hvor der mangler egnede kandidater. Efter en 
veloverstået oplæring vil den pågældende arbejdstager få tilbudt en kontrakt.

g. Deltagelses-, jobsøgnings- og uddannelsesgodtgørelse: Der er afsat en 
deltagelsesgodtgørelse på op til 300 EUR til dem, der deltager i alle de 
individuelle rådgivningsaktiviteter, der er fastsat i deres individuelle plan for 
genindslusning. De arbejdstagere, der deltager aktivt i foranstaltningen 
"Intensiv hjælp til jobsøgning" eller færdiggør en uddannelse, modtager et 
engangsbeløb på 400 EUR.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. 
artikel 7 i EGF-forordningen, og erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De spanske myndigheder har indgivet de krævede oplysninger om foranstaltninger, der i 
medfør af national ret eller kollektive overenskomster er obligatoriske for de berørte 
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virksomheder. De har bekræftet, at en økonomisk støtte fra EGF ikke vil erstatte sådanne 
foranstaltninger.

Procedure

Kommissionen har med henblik på at anvende midler fra fonden forelagt budgetmyndigheden 
en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 1 214 607 EUR fra EGF-reserven 
(30 04 02) til EGF-budgetposten (16 02 02).

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
Regionaludviklingsudvalget inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrage til 
vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden. 
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE 
ANLIGGENDER

Johan VAN OVERTVELDT
Formand
Budgetudvalget
SOPHIE SCHOLL 05U012
BRUXELLES

Vedr.: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen – EGF/2021/001 ES País Vasco Metal 2021/0316(BUD)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om 
Globaliseringsfonden, som ledes af formanden for EMPL, Tomáš Zdechovský, har behandlet 
mobiliseringen af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2021/001 ES País Vasco 
Metal og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL-udvalget og dets arbejdsgruppe støtter mobiliseringen af Globaliseringsfonden i 
forbindelse med denne ansøgning. I den forbindelse vil EMPL-udvalget gerne fremsætte 
nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL-udvalget tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A) der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning 
(EU) 2021/691 (EGF) og vedrører 491 afskedigede arbejdstagere, der er blevet afskediget i 
den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 25 
(Fremstilling af metalvarer, undtagen maskiner og udstyr). De kollektive afskedigelser 
vedrører i alt 6 virksomheder;

B) der henviser til, at aktivitets- og omsætningsnedgangen førte til afskedigelser i 14 % af 
virksomhederne i metalsektoren og ramte 10,6 % af deres arbejdsstyrke på trods af den 
udbredte anvendelse af arbejdsdelingsordninger;

C) der henviser til, at sektoren for forarbejdede metalprodukter tegner sig for 27,4 % af 
bruttoværditilvæksten i industrien i Baskerlandet og har haft en betydelig indvirkning på 
økonomien og beskæftigelsen i regionen;

D) der henviser til, at Spanien rapporterer om sin overholdelse af de henstillinger, der er 
fremsat i EU's kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer, og 
fremhæver de centrale koncepter: den baskiske erhvervsuddannelsesplan, den baskiske 
beskæftigelsesstrategi og programmet for grønne job.
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Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag, det vedtager, 
om den spanske ansøgning:

1. er enig med Kommissionen i, at de betingelser, der er fastsat i EGF-forordningens artikel 
13, stk. 1 og 2, er opfyldt, og mener under hensyntagen til antallet af tiltænkte 
støttemodtagere, de foreslåede foranstaltninger og de forventede omkostninger, at Spanien er 
berettiget til et beløb på 1 214 607 EUR i henhold til denne forordning svarende til 85 % af de 
samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, for at kunne yde økonomisk støtte 
til ansøgningen;

2. bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 50 arbejdsdage fra modtagelsen af 
den fuldstændige ansøgning fra de spanske myndigheder til afslutningen den 8. oktober af sin 
vurdering af, om ansøgningen opfyldte betingelserne for at yde økonomisk støtte, og 
fremsendelsen af den til Parlamentet samme dag;

3. tager hensyn til, at aktiviteten og omsætningen i de virksomheder, der opererer i 
metalsektoren, er blevet påvirket negativt af pandemien for så vidt angår beskæftigelse og 
virksomhedernes likviditet. Produktionen i 2020 faldt med over halvdelen i 18 % af 
metalvirksomhederne, mens omsætningen faldt med over halvdelen i 16 % af 
virksomhederne. På trods af den udbredte anvendelse af arbejdsdelingsordninger fandt der 
afskedigelser sted i 14 % af virksomhederne i metalsektoren, som ramte 10,6 % af den 
samlede arbejdsstyrke i sektoren;

4. bemærker, at der blandt de 300 støttemodtagere, som ansøgningen drejer sig om, er 88 % 
mænd, og at 72 % er i alderen 30-54 år. Bemærker, at de individualiserede tilbud til 
afskedigede arbejdstagere vil omfatte følgende foranstaltninger: generel information om 
tilgængelig erhvervsrådgivning, uddannelsesprogrammer og incitamenter, erhvervsvejledning 
via kollektive og individuelle kurser, intensiv hjælp til jobsøgning, støtte til 
virksomhedsetablering, økonomiske tilskud til at starte egen virksomhed, uddannelse i vigtige 
og horisontale kompetencer, såsom digitale færdigheder, kvalitetsstyring, forebyggelse af 
erhvervsrisici samt erhvervsuddannelse med henblik på omskoling og/eller opkvalificering; 
minder om muligheden for at betale børnepasningsydelser som fastsat i artikel 7, stk. 2, litra 
b), i den nye EGF-forordning for at lette jobsøgendes deltagelse i de foreslåede aktiviteter og 
deres overgang til beskæftigelse; 

5. glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud vil bidrage til 
udbredelsen af de horisontale færdigheder, der kræves i den digitale tidsalder og i en 
ressourceeffektiv økonomi, i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i EGF-forordningen;

6. minder om, at de foreslåede tiltag udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører 
under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7, stk. 1, i EGF-forordningen, og ikke erstatter 
passive socialsikringsforanstaltninger;

7. noterer sig Spaniens bekræftelse af, at ovennævnte foranstaltninger, der er omfattet af EGF-
støtte, ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre af Unionens finansielle instrumenter. 
Endvidere vil det økonomiske bidrag fra EGF ikke erstatte foranstaltninger, som de 
pågældende virksomheder skal træffe i medfør af national lovgivning eller kollektive aftaler; 

8. noterer sig Spaniens tilsagn om:
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- at overholde principperne om ligebehandling og ikkeforskelsbehandling 
- at overholde de europæiske og nationale krav vedrørende afskedigelser 
- at forhindre dobbeltfinansiering 
- at sikre, at de virksomheder, der foretager afskedigelser, overholder deres retlige 
forpligtelser og sørger for deres arbejdstagere i overensstemmelse hermed 
- og at sikre, at den økonomiske støtte fra EGF overholder de proceduremæssige og 
materielle EU-bestemmelser om statsstøtte;

9. glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen 
af den samordnede pakke af individualiserede tilbud, og opfordrer til, at arbejdsmarkedets 
parter inddrages i gennemførelsen og evalueringen heraf;

10. noterer sig, at de spanske myndigheder har meddelt, at den økonomiske støtte vil blive 
forvaltet og kontrolleret af de samme organer, som forvalter og kontrollerer Den Europæiske 
Socialfond Plus.

Med venlig hilsen

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
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SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Johan VAN OVERTVELDT
Formand for Budgetudvalget
WIE 05U012

Om: Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – 
EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Spanien

Kære Johan van Overtveldt

Kommissionen har fremsendt Europa-Parlamentet sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 
baggrund af en ansøgning fra Spanien (COM(2021)0618) i forbindelse med afskedigelser i 
regionen País Vasco. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at Budgetudvalget snart vil vedtage 
en betænkning om dette forslag.

Ansøgningen vedrører 491 afskedigede arbejdstagere, hvis aktivitet er ophørt i den økonomiske 
sektor, der er klassificeret under hovedgruppe 25 (Jern- og metalvareindustri, undtagen 
maskiner og udstyr) i NACE rev. 2. De kollektive afskedigelser vedrører i alt seks 
virksomheder. Det anslåede antal afskedigede arbejdstagere, der forventes at deltage i 
foranstaltningerne, er på 300.

Samtlige afskedigelser fandt sted i NUTS 2-regionen País Vasco, hvor de strenge 
nedlukningsforanstaltninger, som blev gennemført i Spanien i andet kvartal af 2020, resulterede 
i en begrænsning af ikkevæsentlige økonomiske aktiviteter og tjenesteydelser, som ramte 
metalsektoren hårdt. Da nedlukningsforanstaltningerne blev lempet, blev metalsektoren 
desuden ramt af andre problemer forbundet med pandemien, som f.eks. mangel på forsyninger 
og råmaterialer, vanskeligheder med at tilpasse faciliteterne til forskrifterne til bekæmpelse af 
covid-19, smittespredning blandt og isolationsforanstaltninger over for arbejdstagere eller 
mobilitetsproblemer.

De individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere omfatter følgende foranstaltninger: 
generelle informations- og velkomstmøder og udredning af profil, erhvervsvejledning, intensiv 
hjælp til jobsøgning, støtte til iværksættelse, støtte til virksomhedsetablering, deltagelses-, 
jobsøgnings- og uddannelsesgodtgørelse og forskellige former for erhvervsuddannelse.

De anslåede samlede omkostninger er på 1 428 950 EUR og omfatter udgifterne til de 
individualiserede tilbud på 1 384 950 EUR samt udgifter til forberedelse, forvaltning, 
oplysning, offentlig omtale samt kontrol- og rapporteringsaktiviteter på 44 000 EUR. Der 
anmodes om økonomisk EGF-støtte på i alt 1 214 607 EUR (85 % af de samlede 
omkostninger).
Den nationale forfinansiering og medfinansiering stammer fra Lanbide, den baskiske offentlige 
arbejdsformidling.
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De regler, der gælder for økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere (EGF), er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2021/691 af 28. april 2021 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere (EGF) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 
1309/2013.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget 
ikke har nogen indvendinger mod denne mobilisering af EGF med henblik på at tildele det 
ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Younous OMARJEE
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