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Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimii EMPL-valiokunnan varapuheenjohtaja Tomáš Zdechovský, on 
käsitellyt EGR:n varojen käyttöönottoa asiassa EGF/2020/001 ES/Galicia ja hyväksynyt 
seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja sen työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän 
hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita 
asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat jäljempänä esitettyihin näkökohtiin. Työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset Espanjan hakemusta koskevaan 
päätöslauselmaesitykseen:

Kunnioittavasti

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja
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EHDOTUKSET

A) ottaa huomioon, että hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 
4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja koskee 960:tä työntekijää, jotka vähennettiin 
laivanrakennuksen liitännäisaloilla yrityksissä, jotka sijaitsevat NUTS 2 -tason alueella 
Galicia (ES11);

B) ottaa huomioon, että Espanja väittää, että Eurooppa on menettänyt vuoden 2004 jälkeen 
kaupallisen laivanrakennuksensa1 Itä-Aasiaan ja että vuonna 2008 alkaneen talous- ja 
rahoituskriisin vuoksi tilaukset ovat vähentyneet, laivanrakennusteollisuus on kasvanut 
Aasiassa ja maailmanlaajuinen kilpailu on kovaa2;

C) ottaa huomioon, että Kiinan, Etelä-Korean ja Japanin tuloa Euroopan korkean 
teknologian ja monimutkaisten alustyyppien markkinoille vauhdittavat alakohtaiset 
strategiat, tukipolitiikat, veroetuuskohtelu, kuten valtiontuki, ja muut taloudelliset 
kannustimet, joilla pyritään lisäämään kotimaista kysyntää, sekä alhaisemmat 
työvoimakustannukset ja tukitoimenpiteet paikallisten laivavarusteyritysten 
tukemiseksi3;

D) ottaa huomioon, että Galician telakoilla rakennetaan teknisesti kehittyneitä 
sotilasaluksia, öljy- ja kemikaalisäiliöaluksia, offshore-aluksia, merentutkimuksen ja 
seismisen tutkimuksen aluksia, hinaajia sekä matkustaja-ja kalastusaluksia;

E) toteaa, että työntekijävähennyksiin johtivat Factorias Vulcano -telakan sulkeminen 
heinäkuussa 2019 sekä HJ Barreras -telakan velkojille esittämä konkurssia edeltävää 
menettelyä koskeva pyyntö lokakuussa 2019, sillä puolet hakemuksen kohteena olevista 
irtisanomisista tehtiin yrityksissä, jotka ovat HJ Barrerasin velkojia;

F) toteaa, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan yhdellä alueella sijaitsevien 
pk-yritysten joukkohakemukset voivat kattaa eri NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 
määritellyillä toimialoilla toimivia pk-yrityksiä edellyttäen, että kyseisellä alueella 
toimii pääasiassa tai yksinomaan pk-yrityksiä;

G) panee merkille, että alihankkijat ovat pitkälle erikoistuneita ja riippuvaisia päätelakasta, 
minkä vuoksi vaikutukset työllisyyteen laivanrakennuksen liitännäisaloilla ovat samat, 
kuin jos yritykset toimisivat samalla NACE-luokituksen talouden alalla;

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Espanja on 
oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 2 054 400 euroa eli 
60 prosenttia 3 424 000 euron kokonaiskustannuksista;

1 Kaupallinen laivanrakennus kattaa säiliöalusten, irtorahtialusten ja konttialusten rakentamisen.
2 Vuoteen 2018 mennessä johtavaan asemaan oli noussut Kiina (35,5 prosenttia) ennen Japania (23,4 prosenttia) 
ja Etelä-Koreaa (22,7 prosenttia).
Euroopan markkinaosuus oli laskenut vain 6,8 prosenttiin. Vuonna 2019 Kiina oli markkinajohtaja, ja sen osuus 
tilauskannasta
oli 34 prosenttia, Etelä-Korean osuus oli 26 prosenttia ja Japanin 15 prosenttia.
3 Ks. SEA Europen vuosikertomus 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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2. toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi Espanjan viranomaisten 
asianmukaisesti täytetyn hakemuksen vastaanottamisesta ja päättyi siihen, että komissio 
sai valmiiksi arvionsa rahoitustuen myöntämisen edellytysten noudattamisesta 
11. syyskuuta, ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3. ottaa huomioon, että vuonna 2018 Galician telakoiden ja laivanrakennuksen 
liitännäisalojen vuotuinen liikevaihto oli noin 2 000 miljoonaa euroa ja 
laivanrakennuksesta riippui suoraan 10 000 työpaikkaa ja välillisesti 25 000 työpaikkaa; 
ottaa huomioon, että viime vuonna alan liikevaihto laski 11 prosenttia ja työpaikkojen 
määrä 20,8 prosenttia (noin 2 000);

4. ottaa huomioon, että 94 prosenttia tuen kohteena olevista edunsaajista on miehiä ja 
heistä 78,2 prosenttia on 30–54-vuotiaita; panee merkille, että vähennetyille 
työntekijöille tarjottavia yksilöllisiä palveluja ovat muun muassa: tiedotustilaisuudet ja 
valmistelevat työpajat, ammatillinen ohjaus, jolla pyritään työllistymiseen tai 
itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, koulutus (mukaan lukien yrittäjyyskoulutus, jota 
tarjotaan itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi pyrkiville), työhönpaluun jälkeen annettava 
ohjaus, tehostettu työnhakuneuvonta sekä useat erilaiset kannustimet;

5. suhtautuu myönteisesti siihen, että palveluihin sisältyy osallistumisen kannustimia 
(enintään 400 euroa), tuki matkakustannuksiin (0,19 euroa kilometriä kohden sekä 
lisäkustannukset, kuten tietullit ja pysäköintikulut), huoltaja-avustus (enintään 20 euroa 
päivässä osallistumisen aikana), työhön sijoittumisen kannustimet (palkkatyöhön 
palaavat tai itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi ryhtyvät työntekijät saavat 200 euroa 
kuukaudessa enintään kuuden kuukauden ajan), jotta voidaan tukea kohteena olevia 
edunsaajia työnhaussa tai koulutustoiminnassa edellyttäen, että he osallistuvat 
aktiivisesti toimenpiteisiin;

6. korostaa, että ehdotetut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa 
EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia, eivätkä ne korvaa 
passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä;

7. panee merkille Espanjan antaman vahvistuksen, että edellä lueteltuihin EGR:n 
rahoituksen piiriin kuuluviin toimenpiteisiin ei saada rahoitustukea muista unionin 
rahoitusvälineistä; huomauttaa myös, ettei EGR:n rahoitustuella korvata toimia, jotka 
asianomaisen yrityksen on toteutettava kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten 
nojalla;

8. panee tyytyväisenä merkille, että työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun Galiciassa 
osallistuvat työmarkkinaosapuolet ASIME ja ammattiliitot CCOO4 ja UGT5 osallistuvat 
yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadintaan ja palvelujen toteuttamiseen; 
korostaa, että työmarkkinaosapuolten olisi osallistuttava myös toimenpiteiden 
seurantaan;

4 Teollisuusliitto CCOO Galicia.
5 Metalli- ja rakennusteollisuuden ja niihin liittyvien teollisuudenalojen liitto UGT (MCA-UGT).
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9. panee merkille, että rahoitustuen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavat samat elimet, 
jotka hallinnoivat ja valvovat ESR:ää; toteaa, että Xunta de Galicia6 toimii 
hallintoviranomaisen välittävänä elimenä;

6 Xunta de Galicia ja erityisesti Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y 
fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios yhteistyössä Consellería de 
Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego/Subdirección Xeral de Relacións Laborais 
-elimen kanssa toimii hallintoviranomaisen välittävänä elimenä.


