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Věc: Postoj k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 
– EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors). (COM(2020)0485 – 
C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) se spolu se svou pracovní skupinou 
pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, které předsedá místopředseda výboru 
Tomáš Zdechovský, zabýval otázkou uvolnění prostředků z tohoto fondu v případě 
EGF/2020/001 ES/Galicia a přijal následující stanovisko.

Pokud jde o uvedenou žádost, je výbor a jeho pracovní skupina pro uvolnění prostředků 
z fondu. V tomto ohledu uvádí výbor několik poznámek, aniž by přitom zpochybňoval převod 
příslušných finančních prostředků.

Rozhodování výboru je založeno na níže uvedených úvahách. Výbor pro pro zaměstnanost 
a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení o španělské žádosti začlenil níže uvedené návrhy.

S pozdravem

Lucia Ďuriš Nicholsonová
předsedkyně Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
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NÁVRHY

A. vzhledem k tomu, že se žádost zakládá na čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 
č. 1309/2013 (Nařízení o fondu EFG) a týká se 960 pracovníků, kteří byli propuštěni 
v odvětvích souvisejících s loďařstvím, a to v podnicích v Galicii, tj. regionu úrovně 
NUTS 2 (ES11);

B. vzhledem k tomu, že Španělsko argumentuje tím, že Evropa přišla od roku 2004 o své 
obchodní loďařství1 ve prospěch východní Asie a že hospodářská a finanční krize, která 
začala v roce 2008, vedla k podstatnému snížení počtu zakázek, rozšíření loďařství 
v Asii a k intenzivní celosvětové konkurenci2;

C. vzhledem k tomu, že vstup Číny, Jižní Korey a Japonska na evropský trh technicky 
vyspělých / složitých typů lodí je podporován odvětvovými strategiemi, dotační 
politikou, preferenčními daňovými režimy, jako je státní pomoc a další finanční pobídky 
ke zvýšení domácí poptávky, nižšími personálními náklady a opatřeními na podporu 
místních společností vyrábějících námořní vybavení3;

D. vzhledem k tomu, že loděnice v Galícii stavějí technicky vyspělé vojenské lodě, ropné 
a chemické tankery, pobřežní plavidla, oceánografická a seizmická výzkumná plavidla, 
vlečné lodě, osobní lodě a rybářská plavidla;

E. vzhledem k tomu, že uzavření loděnice Factorias Vulcano v červenci 2019 a návrh 
věřitelů na zahájení konkurzního řízení v případě loděnice HJ Barreras z října 2019 
vedly k propouštění, jelikož polovina pracovníků, na něž se vztahuje tato žádost, byla 
propuštěna ve společnostech, které jsou věřiteli loděnice HJ Barreras;

F. vzhledem k tomu, že podle čl. 4 odst. 2 nařízení o fondu EFG je možné, aby se společná 
žádost středních a malých podniků z jednoho regionu vztahovala na střední a malé 
podniky z různých hospodářských odvětví, jak jsou vymezeny na úrovni NACE Revize 
2, pokud jsou střední a malé podniky hlavním nebo jediným druhem podniků v daném 
regionu;

G. vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specializované subdodavatele, kteří jsou závislí 
na hlavní loděnici, což má na zaměstnanost v průmyslu přidruženém k loďařství stejné 
následky, jako kdyby tyto společnosti patřily do jednoho hospodářského odvětví NACE;

1. souhlasí s Komisí, že byly splněny podmínky pro uvolnění prostředků stanovené v čl. 4 
odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1309/2013, a že Španělsko má proto podle tohoto 
nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 054 400 EUR, což představuje 60 % 
celkových nákladů ve výši 3 424 000 EUR;

2. bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od obdržení úplné žádosti 

1 Obchodní loďařství zahrnuje stavbu tankerů, lodí pro přepravu sypkého nákladu a kontejnerových lodí.
2 V roce 2018 se lídrem stala Čína (35,5 %), následovaná Japonskem (23,4 %) a Jižní Koreou (22,7 %), zatímco
podíl Evropy na tomto trhu klesl na pouhých 6,8 %. Pokud jde o knihu objednávek za rok 2019, dosáhl podíl Číny 
coby lídra na trhu 34 %, Jižní Korey 26 % a Japonska 15 %. 
3 Viz SEA Europe Annual Report 2018 2019.

http://www.seaeurope.eu/ClientData/181/660/443865/3660/4/SEA%20Europe%20Annual%20Report%202018%202019%20website%20version%20final.pdf
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španělských orgánů, během níž měla posoudit, zda byly splněny podmínky 
pro poskytnutí finanční pomoci, dne 11. září dokončila své posouzení a tentýž den 
o tom informovala Parlament;

3. bere v úvahu, že loďařství a přidružená odvětví v Galícii dosáhla v roce 2018 ročního 
obratu ve výši přibližně 2 000 milionů EUR a že na loďařství záviselo přímo 10 000 
a nepřímo 25 000 pracovních míst, zatímco v minulém roce klesl obrat v tomto odvětví 
o 11 % a počet pracovních míst o 20,8 % (přibližně 2 000);

4. konstatuje, že 94 % cílových příjemců jsou muži a 78,2 % z nich jsou ve věku 30 
až 54 let; uvádí, že mezi personalizované služby, které mají být poskytnuty 
propuštěným pracovníkům, patří informační schůzky a přípravné semináře, profesní 
poradenství ohledně získání zaměstnání nebo možností práce jako OSVČ, kurzy (včetně 
kurzů týkajících se možností podnikat pro osoby, které by chtěly využít možnost 
pracovat jako OSVČ), vedení po opětovném začlenění do pracovního procesu, 
intenzivní pomoc při hledání zaměstnání a celá škála nejrůznějších pobídek;

5. vítá začlenění pobídek k účasti na schůzkách a seminářích (do výše 400 EUR), 
příspěvek na dojíždění (0,19 EUR/km plus další náklady jako např. mýtné a parkovné), 
příspěvek na náklady osob pečujících o nezaopatřené osoby (do výše 20 EUR na den 
účasti) a poskytnutí pobídek pro pracovníky k nalezení jiného zaměstnání nebo 
pro OSVČ ve výši 200 EUR za měsíc, které mohou tyto osoby pobírat nejvýše po dobu 
šesti měsíců, s cílem podpořit cílové příjemce při hledání zaměstnání nebo v rámci 
školení, přičemž podmínkou k vyplacení těchto pobídek je aktivní účast na příslušných 
opatřeních;

6. připomíná, že navrhované kroky jsou v rámci způsobilých opatření stanovených 
v článku 7 nařízení o fondu EFG aktivními opatřeními týkajícími se pracovního trhu, 
nikoli pasivními opatřeními v rámci sociální ochrany;

7. bere na vědomí, že Španělsko potvrdilo, že na uvedená opatření, která mají být 
financována z prostředků fondu EFG, nebude získán žádný finanční příspěvek z jiných 
finančních nástrojů Unie, a že finanční příspěvek z tohoto fondu nenahradí opatření, 
která musí příslušný podnik přijmout v důsledku španělských právních předpisů nebo 
kolektivních dohod;

8. vítá zapojení Sdružení galícijských hutních podniků ASIME, odborových svazů CCOO4 
a UGT5 a sociálních partnerů účastnících se sociálního dialogu v Galícii do vypracování 
koordinovaného balíčku personalizovaných služeb a jejich poskytování; zdůrazňuje, že 
sociální partneři by měli být zapojeni i do sledování toho, jak jsou tato opatření 
uplatňována;

4 Konfederace odborových svazů v Galícii (CCOO).
5 Konfederace odborových svazů v kovoprůmyslu, stavebnictví a příbuzných odvětvích (MCA-UGT).
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9. konstatuje, že finanční příspěvek budou spravovat a kontrolovat stejné orgány, které 
spravují a kontrolují fond ESF. Zprostředkovatelem správního orgánu bude galícijská 
vláda (Xunta de Galicia)6.

6 Zprostředkovatelem správního orgánu bude Xunta de Galicia a Consellería de Facenda – Dirección General 
de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios 
ve spolupráci s ministerstvem Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / 
Subdirección Xeral de Relacións Laborais.


