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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2020/001 ES/Γαλικία βοηθητικές 
βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου - Ισπανία (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 
– 2020/1996(BUD))

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) και η ομάδα εργασίας της 
για το ΕΤΠ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της επιτροπής EMPL Tomáš Zdechovský, 
εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2020/001 ES/Γαλικία και ενέκριναν 
την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον 
αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού, η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες 
παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις κατωτέρω εκτιμήσεις. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα 
την αίτηση της Ισπανίας τις εξής προτάσεις:

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 960 
εργαζομένους που απολύθηκαν στις βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου, 
σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 της Γαλικίας 
(ES11)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως υποστηρίζει η Ισπανία, από το 2004 η Ευρώπη έχει 
απολέσει τη ναυπηγική βιομηχανία της εμπορικών πλοίων1 προς όφελος της 
Ανατολικής Ασίας, και ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 
2008 είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι παραγγελίες, να επεκταθεί η 
ναυπηγική βιομηχανία στην Ασία και να αυξηθεί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός2·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η είσοδος της Κίνας, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας στην 
ευρωπαϊκή αγορά τύπων υψηλής τεχνολογίας/σύνθετων τύπων πλοίων ενισχύεται από 
κλαδικές στρατηγικές, πολιτικές επιδότησης και προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση, 
όπως, για παράδειγμα, κρατικές ενισχύσεις και άλλα οικονομικά κίνητρα με στόχο την 
τόνωση της εγχώριας ζήτησης, καθώς και από το χαμηλότερο κόστος εργασίας και μέτρα 
για τη στήριξη των τοπικών εταιρειών ναυτιλιακού εξοπλισμού3·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ναυπηγεία της Γαλικίας κατασκευάζουν τεχνολογικά 
προηγμένα πολεμικά πλοία, δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και χημικών 
προϊόντων, σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, ωκεανογραφικά και σεισμικά ερευνητικά 
σκάφη, ρυμουλκά, επιβατηγά πλοία και αλιευτικά σκάφη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο του ναυπηγείου Factorias Vulcano τον Ιούλιο του 
2019 και το αίτημα για προπτωχευτική διαδικασία πιστωτών από το ναυπηγείο HJ 
Barreras τον Οκτώβριο του 2019 οδήγησαν στις απολύσεις, καθώς οι μισές από τις 
απολύσεις που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας αίτησης έγιναν σε εταιρείες που 
είναι πιστωτές της HJ Barreras·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ, 
μια συλλογική αίτηση στην οποία συμμετέχουν ΜΜΕ που βρίσκονται σε μία περιφέρεια 
μπορεί να καλύπτει ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε διάφορους οικονομικούς τομείς, 
όπως ορίζονται στο επίπεδο κλάδου της NACE αναθ. 2, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
ΜΜΕ που αποτελούν το κύριο ή το μοναδικό είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στην εν λόγω περιφέρεια·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεργολάβοι διαθέτουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και 
υψηλό βαθμό εξάρτησης από το κύριο ναυπηγείο, με αποτέλεσμα οι συνέπειες για την 

1 Η εμπορική ναυπηγική βιομηχανία περιλαμβάνει την κατασκευή δεξαμενόπλοιων, πλοίων μεταφοράς χύδην 
φορτίων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

2 Έως το 2018 η Κίνα (35,5 %) είχε καταστεί πρωτοπόρος, ακολουθούμενη από την Ιαπωνία (23,4 %) και τη 
Νότια Κορέα (22,7 %), ενώ το μερίδιο αγοράς της Ευρώπης μειώθηκε σε μόλις 6,8 %. Όσον αφορά το σύνολο 
παραγγελιών το 2019, η Κίνα, ως επικεφαλής της αγοράς, είχε μερίδιο 34 %, η Νότια Κορέα 26 % και η Ιαπωνία 
15 %. 

3 Πρβλ. Ετήσια έκθεση SEA Europe 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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απασχόληση στις βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου να είναι οι ίδιες με 
αυτές που θα είχαν οι εταιρείες αν ανήκαν σε έναν ενιαίο οικονομικό τομέα της NACE·

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, 
επομένως, η Ισπανία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 2 054 400 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του 
συνολικού κόστους ύψους 3 424 000 EUR·

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την 
παραλαβή της πλήρους αίτησης από τις ισπανικές αρχές έως την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τους όρους παροχής της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 11 Σεπτεμβρίου, και την κοινοποίησε στο 
Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3. λαμβάνει υπόψη ότι, το 2018, ο κλάδος των ναυπηγείων και των βοηθητικών 
βιομηχανιών στη Γαλικία είχε ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 2 000 εκατ. ευρώ και ότι 
10 000 άμεσες θέσεις εργασίας και 25 000 έμμεσες θέσεις εργασίας εξαρτούνταν από 
τη ναυπηγική βιομηχανία, ενώ πέρυσι ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε κατά 
11 % και χάθηκε το 20,8 % των θέσεων εργασίας (περίπου 2 000)·

4. επισημαίνει ότι το 94 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι άνδρες, των οποίων το 
78,2 % είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών· σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες 
υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους εργαζομένους 
περιλαμβάνουν: ενημερωτικές συναντήσεις και προπαρασκευαστικά εργαστήρια, 
στήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού προς την απασχόληση ή την 
αυτοαπασχόληση, εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάρτισης με 
στόχο την επιχειρηματικότητα σε άτομα που έχουν ως στόχο την αυτοαπασχόληση), 
καθοδήγηση μετά την επανένταξη στην εργασία, υποστήριξη για την εντατική 
αναζήτηση εργασίας και διάφορα κίνητρα·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη κινήτρων συμμετοχής (έως 
400 EUR), συνεισφοράς στα έξοδα μετακίνησης (0,19 EUR/χλμ. συν πρόσθετες 
δαπάνες, όπως διόδια και έξοδα στάθμευσης), συνεισφοράς στις δαπάνες όσων 
φροντίζουν εξαρτώμενα άτομα (έως 20 EUR ανά ημέρα συμμετοχής), κινήτρων 
επανένταξης (μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν 200 EUR μηνιαίως για 
μέγιστη περίοδο έξι μηνών), προκειμένου να υποστηριχθούν οι στοχευόμενοι 
δικαιούχοι στο πλαίσιο δραστηριοτήτων αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης, υπό την 
προϋπόθεση ότι συμμετέχουν ενεργά στα μέτρα·

6. τονίζει ότι οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν υποκαθιστούν τα παθητικά 
μέτρα κοινωνικής προστασίας·

7. λαμβάνει υπό σημείωση την επιβεβαίωση της Ισπανίας ότι τα μέτρα που περιγράφονται 
παραπάνω και τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ δεν θα λάβουν χρηματοδοτική 
συνεισφορά από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επιπλέον, η χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστά τα μέτρα τα οποία οφείλει να λάβει η 
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επιχείρηση δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της ASIME (ένωση βιομηχανιών 
μετάλλου της Γαλικίας) και των εργατικών ενώσεων CCOO4 και UGT5, των 
κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο στη Γαλικία, στην 
κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και στην υλοποίηση 
των υπηρεσιών· τονίζει ότι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν στην 
παρακολούθηση των μέτρων·

9. σημειώνει ότι τη χρηματοδοτική συνεισφορά θα διαχειρίζονται και θα ελέγχουν οι ίδιοι 
οργανισμοί που διαχειρίζονται και ελέγχουν το ΕΚΤ· η Xunta de Galicia6 θα είναι ο 
ενδιάμεσος φορέας για τη διαχειριστική αρχή.

4 Κλαδική ομοσπονδία CCOO Γαλικία.
5 Ομοσπονδία Μετάλλου, Κατασκευών και Συναφών Κλάδων UGT (MCA-UGT).
6 Η Xunta de Galicia και ειδικότερα η Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro 

y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios σε συνεργασία με την Consellería 
de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais 
θα είναι ο ενδιάμεσος φορέας για τη διαχειριστική αρχή.


