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Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) és annak az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja, amelynek elnöke Tomáš Zdechovský, 
az EMPL bizottság alelnöke, megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet 
az EGF/2020/001 ES/Galicia ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és munkacsoportja támogatja az alap e kérelem esetében történő 
igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése 
nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság megjegyzései az alábbi megfontolásokon alapulnak, ezért a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy a spanyol kérelemre vonatkozó állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele az alábbi javaslatokat.

Tisztelettel:

Lucia Ďuriš Nicholsonová
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke
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JAVASLATOK

A) mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének 
b) pontján alapul és 960 munkavállalót érint, akiket a Galícia (ES11) NUTS 2 szintű 
régióban a hajóépítéshez kapcsolódó ágazatokban működő vállalatoktól bocsátottak el;

B) mivel Spanyolország azzal érvel, hogy Európa 2004 óta elvesztette kereskedelmi célú 
hajógyártását1, mivel az ágazat áttevődött Kelet-Ázsiába, és hogy a 2008-ban kezdődött 
gazdasági és pénzügyi válság a megrendelések jelentős csökkenéséhez, a hajógyártás 
ázsiai bővüléséhez és intenzív globális versenyhez vezetett2;

C) mivel Kína, Dél-Korea és Japán belépését a csúcstechnológiát alkalmazó/komplex 
hajótípusok európai piacára az ágazati stratégiák, a támogatási politikák, a kedvezményes 
adóügyi bánásmód, mint például az állami támogatás és a belföldi kereslet ösztönzését 
célzó egyéb pénzügyi ösztönzők, az alacsonyabb munkaerőköltségek és a helyi 
tengerészeti felszereléseket gyártó vállalatokat támogató intézkedések ösztönzik3;

D) mivel a galíciai hajógyárak technológiailag fejlett katonai hajókat, olaj- és vegyianyag-
szállító tartályhajókat, nyílt tengeri hajókat, oceanográfiai és szeizmikus kutatóhajókat, 
vontatóhajókat, személyszállító hajókat és halászhajókat gyártanak;

E) mivel a Factorias Vulcano hajógyár 2019. júliusi bezárása és a HJ Barreras hajógyár 
2019. októberi, csődegyezség iránti kérelme elbocsátásokhoz vezettek, mivel az e 
kérelem tárgyát képező elbocsátások fele a HJ Barreras hitelező vállalatainál 
következett be;

F) mivel az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy az egy régióban 
működő kkv-kat érintő kollektív kérelmek tekintetében, ha ebben a régióban a fő vagy 
kizárólagos vállalkozástípus a kkv, akkor a kérelem kivételesen kiterjedhet olyan kkv-kra 
is, amelyek másik, a NACE Rev 2. rendszer szerint meghatározott gazdasági ágazatban 
működnek;

G) mivel magas szintű specializációjuk miatt az alvállalkozók nagymértékben függnek a fő 
hajógyártól, így a hajóépítéshez kapcsolódó ágazatokban ugyanolyan foglalkoztatási 
következmények tapasztalhatók, mintha a vállalatok egyetlen NACE szerinti gazdasági 
ágazatba tartoznának;

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy 
ezért Spanyolország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 054 400 EUR-
s pénzügyi hozzájárulásra, amely a 3 424 000 EUR összegű teljes költség 60%-át teszi 

1 A kereskedelmi célú hajógyártás magában foglalja a tartályhajók, az ömlesztettáru-szállító teherhajók és a 
konténerszállító hajók építését.
2 2018-ra Kína vált vezetővé (35,5%-kal), Kínát Japán (23,4%-kal) és Dél-Korea (22,7%-kal) követi,
míg Európa piaci részesedése csupán 6,8%-ra esett vissza. Ami a 2019. évi megrendeléseket illeti, a piacvezető 
Kína részesedése 34%, Dél-Koreáé 26%, Japáné pedig 15% volt. 

3 Lásd a SEA Europe 2018–2019-es éves jelentését.

http://www.seaeurope.eu/ClientData/181/660/443865/3660/4/SEA%20Europe%20Annual%20Report%202018%202019%20website%20version%20final.pdf
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ki;

2. megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem spanyol hatóságok általi 
benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt szeptember 11-én lezárta annak 
értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás 
megadása feltételeinek, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3. figyelembe veszi, hogy Galíciában a hajóépítési és a kapcsolódó iparágak ágazata 2018-
ban körülbelül 2000 millió EUR éves forgalmat ért el, 10 000 közvetlen és 25 000 
közvetett munkahely a hajógyártástól függött, míg tavaly az ágazat forgalma 11%-kal, a 
munkahelyek száma pedig 20,8%-kal csökkent (körülbelül 2000);

4. megjegyzi, hogy a célzott kedvezményezettek 94%-a férfi, és hogy 78,2%-uk 30 és 54 
év közötti;  tudomásul veszi, hogy az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó 
személyre szabott szolgáltatások a következő intézkedéseket foglalják magukban: 
tájékoztató ülések és előkészítő munkaértekezletek, pályaorientációs tanácsadás a 
foglalkoztatáshoz vagy az önfoglalkoztatáshoz, képzés (ideértve az önfoglalkoztatást 
célzó képzést is), konzultáció a munkába való visszailleszkedést követően, intenzív 
munkakeresési támogatás és különféle ösztönzők;

5. üdvözli a részvételi ösztönzők (legfeljebb 400 EUR) beépítését, az ingázási 
költségekhez való hozzájárulást (0,19 EUR/km plusz olyan többletköltségek, mint az 
úthasználati díjak és a parkolási díjak), az eltartott személyek gondozóinak költségeihez 
való hozzájárulást (a részvétel minden napjára 20 EUR), az újbóli elhelyezkedés 
esélyének javítására irányuló ösztönzőket, a gazdaságilag függő munkavállalók vagy 
önálló vállalkozók havi 200 EUR-os támogatását legfeljebb hat hónapos időtartamra, 
hogy támogassák a megcélzott kedvezményezetteket az álláskeresési vagy képzési 
tevékenységekben, feltéve, hogy aktívan részt vesznek az intézkedésekben;

6. emlékeztet, hogy a javasolt intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti 
támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek 
minősülnek, és nem helyettesítik a szociális védelmi intézkedéseket;

7. tudomásul veszi, hogy Spanyolország megerősítette, hogy az EGAA-támogatásban 
részesülő, fent felsorolt intézkedések nem részesülnek más uniós pénzügyi eszközből 
származó pénzügyi hozzájárulásban; megjegyzi továbbá, hogy az EGAA pénzügyi 
hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a 
nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára;

8. üdvözli az ASIME, valamint a galíciai szociális párbeszédben részt vevő CCOO4 és 
UGT5 szakszervezetek bevonását a személyre szabott szolgáltatások összehangolt 
csomagjának kidolgozásába és a szolgáltatások végrehajtásába; hangsúlyozza, hogy a 
szociális partnereket az intézkedések nyomon követésébe is aktívan be kell vonni;

9. megjegyzi, hogy a pénzügyi hozzájárulást ugyanazok a szervek fogják irányítani és 
ellenőrizni, amelyek az Európai Szociális Alap (ESZA) finanszírozását is irányítják és 

4 A CCOO Galíciai Ipari Szövetség
5 Az UGT Fém-, Építő- és Kapcsolódó Iparágak Szövetsége (MCA-UGT)
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ellenőrzik; az irányító hatóság regionális szinten közreműködő szervezete a „Xunta de 
Galicia”6 lesz.

6 Az irányító hatóság közreműködő szervezete a „Xunta de Galicia” és mindenekelőtt a „Consellería de Facenda 
– Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos 
comunitarios” lesz, együttműködésben a „Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de 
Emprego / Subdirección Xeral de Relacións” egységgel.


