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Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om EGF, 
under ledelse af EMPL's næstformand i Tomáš Zdechovský, har gennemgået anvendelsen af 
EGF i forbindelse med sag EGF/2020/001 ES/Galicia og vedtaget følgende udtalelse.

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

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i nedenstående betragtninger. Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den 
spanske ansøgning, det vedtager:

Med venlig hilsen

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
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FORSLAG

A) der henviser til, at ansøgningen er baseret på artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning nr. 
1309/2013 (EGF-forordning) og vedrører 960 arbejdstagere, der er blevet afskediget i 
skibsværftsindustriens hjælpesektorer, i virksomheder i NUTS 2-regionen Galicien 
(ES11);

B) der henviser til, at Spanien gør gældende, at Europa siden 2004 har mistet sin sektor for 
bygning af handelsskibe1 til Østasien, og at den økonomiske og finansielle krise, som 
startede i 2008, har medført et betydeligt fald i ordretilgangen, udvidelse på 
skibsbygningsmarkedet i Asien og intensiv global konkurrence2;

C) der henviser til, at Kinas, Sydkoreas og Japans indtræden på det europæiske marked for 
højteknologiske/komplekse skibstyper fremmes af sektorstrategier, støttepolitikker, 
skattefordele såsom statsstøtte og andre finansielle incitamenter til stimulering af den 
indenlandske efterspørgsel, lavere arbejdskraftomkostninger og støtteforanstaltninger for 
lokale skibsudstyrsvirksomheder3;

D) der henviser til, at skibsværfterne i Galicien bygger teknologisk avancerede 
militærskibe, olie-/kemikalietankskibe, offshorefartøjer, skibe til oceanografiske og 
seismiske undersøgelsesfartøjer, slæbebåde, passagerskibe og fiskerfartøjer;

E) der henviser til, at lukningen af skibsværftet Factorias Vulcano i juli 2019 og HJ 
Barreras-værftets anmodning til kreditorer inden konkursen i oktober 2019 har ført til 
afskedigelser, eftersom halvdelen af de afskedigelser, der er omfattet af denne 
ansøgning, fandt sted i virksomheder, der er kreditorer i HJ Barreras;

F) der henviser til, at i henhold til EGF-forordningens artikel 4, stk. 2, kan en kollektiv 
ansøgning med deltagelse af SMV'er med hjemsted i én region omfatte SMV'er, der er 
aktive i forskellige økonomiske sektorer som defineret på NACE (rev 2)-
hovedgruppeniveau, forudsat at det er SMV'er, der er den vigtigste eller den eneste type 
virksomhed i den pågældende region;

G) der henviser til, at underleverandørerne er højt specialiserede og afhængige af 
hovedværftet, hvilket medfører de samme konsekvenser for beskæftigelsen i den 
sekundære skibsbygningsindustri, som hvis virksomhederne befandt sig inden for én 
enkelt økonomisk NACE-sektor;

1. er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), i 
forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Spanien derfor er berettiget til en 
økonomisk støtte på 2 054 400 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 

1 Bygning af handelsskibe omfatter bygning af tankskibe, massegodsskibe og containerskibe.
2 I 2018 havde Kina (35,5 %) indtaget en førende position efterfulgt af Japan (23,4 %) og Sydkorea (22,7 %), mens
Europas markedsandel var faldet til blot 6,8 %. For så vidt angår ordrebogen i 2019 havde Kina som førende på 

markedet
en andel på 34 %, Sydkorea 26 % og Japan 15 %. 

3 Jf. 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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60 % af de samlede omkostninger på 3 424 000 EUR;

2. bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af de 
spanske myndigheders ansøgning til afslutningen den 11. september af sin vurdering af, 
om ansøgningen opfyldte betingelserne for at yde økonomisk støtte, og fremsendte den 
til Parlamentet den samme dag;

3. tager hensyn til, at skibsværftssektoren og støtteindustrier i Galicien i 2018 havde en 
årlig omsætning på ca. 2 000 mio. EUR, 10 000 direkte arbejdspladser og 25 000 
indirekte arbejdspladser, som var afhængige af skibsbygning, mens sektorens 
omsætning sidste år faldt med 11 % og antallet af arbejdspladser med 20,8 % (ca. 
2000);

4. bemærker, at 94 % af de personer, der er tiltænkt støtte, er mænd, og 78,2 % af dem er 
mellem 30 og 54 år gamle; bemærker, at de individualiserede tilbud, der skal gives til de 
afskedigede arbejdstagere, omfatter: informationsmøder og forberedende workshopper, 
erhvervsvejledning hen imod ansættelse eller selvstændig virksomhed, 
videreuddannelse (herunder undervisning hen imod iværksættervirksomheder for 
personer, der sigter mod at blive selvstændige erhvervsdrivende), vejledning efter 
reintegration på arbejdsmarkedet, intensiv hjælp til jobsøgning og en række forskellige 
incitamenter;

5. glæder sig over medtagelsen af deltagelsesincitamenter (op til 400 EUR), bidrag til 
udgifter ved pendling (0,19/kilometer EUR plus yderligere omkostninger såsom 
vejafgifter og parkeringsomkostninger), bidrag til udgifter for personer med 
omsorgsansvar (20 EUR pr. deltagelsesdag) og genplaceringsincitamenter, hvilket 
indebærer, at økonomisk afhængige arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende 
vil modtage 200 EUR pr. måned i en periode på højst seks måneder for at støtte de 
personer, der er tiltænkt støtte i forbindelse med jobsøgning eller uddannelsesaktiviteter, 
undr forudsætning af aktiv deltagelse i foranstaltningerne;

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

7. noterer sig, at Spanien har bekræftet, at ovennævnte foranstaltninger, der er omfattet af 
EGF-finansiering, ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre af Unionens finansielle 
instrumenter; noterer sig endvidere, at et økonomisk støttebeløb fra EGF ikke vil 
erstatte foranstaltninger, som den pågældende virksomhed skal træffe i medfør af 
national lovgivning eller kollektive aftaler;

8. glæder sig over inddragelsen af ASIME og fagforeningerne CCOO4 og UGT5, 
arbejdsmarkedets parter, der deltager i den sociale dialog i Galicien, i forbindelse med 
udformningen af den samordnede pakke af individualiserede tilbud og gennemførelsen 
af tjenesterne; glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter også bør inddrages i 
overvågningen af foranstaltningerne;

4 Galiciens industrisammenslutning CCOO.
5 Sammenslutning af metal- og byggeindustrier og tilknyttede industrier UGT (MCA-UGT).
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9. bemærker, at den økonomiske støtte vil blive forvaltet og kontrolleret af de samme 
organer som dem, der forvalter og kontrollerer Den Europæiske Socialfond. Xunta de 
Galicia6 (den regionale regering) vil fungere som bemyndiget organ for 
forvaltningsmyndigheden.

6 Xunta de Galicia og især Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos 
europeos/Servicio de inspección y control de fondos comunitarios vil i samarbejde med Consellería de 
Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais 
fungere som formidlingsorgan for forvaltningsmyndigheden.


