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Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė, kuriai 
pirmininkauja EMPL komiteto pirmininko pavaduotojas Tomáš Zdechovský, apsvarstė 
klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicia“ ir patvirtino 
toliau pateikiamą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė pritaria tam, kad pagal minėtąją paraišką būtų mobilizuotos 
šio fondo lėšos. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos 
sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis. Taigi Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos dėl Ispanijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus.

Pagarbiai

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė
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PASIŪLYMAI

A) kadangi ši paraiška grindžiama Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 
4 straipsnio 1 dalies b punktu ir yra susijusi su 960 darbuotojų, atleistų iš laivų statybos 
pagalbinių sektorių įmonių, esančių Galisijos (ES11) NUTS 2 lygmens regione;

B) kadangi Ispanija teigia, kad nuo 2004 m. Europa prarado iki tol turėtas pozicijas, nes 
prekinių laivų statyba1 buvo perkelta į Rytų Aziją ir kad dėl 2008 m. prasidėjusios 
ekonomikos ir finansų krizės labai sumažėjo užsakymų skaičius, išsiplėtė laivų statybos 
rinka Azijoje ir išaugo pasaulinė konkurencija2;

C) kadangi Kinijos, Pietų Korėjos ir Japonijos patekimą į Europos aukštųjų technologijų ir 
sudėtingų tipų laivų statybos rinką skatina jų įgyvendinamos sektorių strategijos, 
subsidijų politika, lengvatinis fiskalinis režimas, pavyzdžiui, valstybės pagalba ir kitos 
finansinės paskatos, kuriomis siekiama skatinti vidaus paklausą, mažesnės darbo 
sąnaudos ir paramos priemonės vietos laivybos įrangos bendrovėms3;

D) kadangi Galisijos laivų statyklose statomi technologiškai pažangūs kariniai laivai, 
naftos ir cheminių medžiagų tanklaiviai, jūrinių platformų laivai, okeanografijos ir 
seisminių tyrimų laivai, vilkikai ir keleiviniai laivai bei žvejybos laivai;

E) kadangi laivų statyklos „Factorias Vulcano“ uždarymas 2019 m. liepos mėn. ir laivų 
statyklos „HJ Barreras“ prašymas paskelbti apie kreditorių nemokumą 2019 m. spalio 
mėn. paskatino darbuotojų atleidimą, nes pusė atleidimų, dėl kurių pateikta ši paraiška, 
įvyko bendrovėse, kurios yra „HJ Barreras“ kreditorės;

F) kadangi iš EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalies išplaukia, kad į kolektyvinę paraišką, 
kurią teikia vieno regiono MVĮ, galima įtraukti MVĮ, vykdančias veiklą skirtinguose 
ekonomikos sektoriuose, kaip apibrėžta NACE 2 red. skyrių lygmeniu, su sąlyga, kad 
tame regione MVĮ yra pagrindinis arba vienintelis įmonės tipas;

G) kadangi subrangovų specializacijos lygis yra aukštas ir jie yra priklausomi nuo 
pagrindinės laivų statyklos, todėl pasekmės užimtumui laivų statybos pagalbiniame 
sektoriuje yra tokios pat, kaip ir tuo atveju, kai bendrovės priklauso tam pačiam NACE 
ekonominiam sektoriui;

1. pritaria Komisijai, kad Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatyti intervencijos kriterijai yra įgyvendinti ir kad todėl Ispanija turi teisę pagal šį 
reglamentą gauti finansinę 2 054 400 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, 
siekiančių 3 424 000 EUR;

2. pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių termino nuo tos dienos, kai gavo Ispanijos 

1 Prekinių laivų statyba apima tanklaivių, balkerių ir konteinervežių statybą.
2 2018 m. pirmą vietą užėmė Kinija (35,5 proc.), po jos sekė Japonija (23,4 proc.) ir Pietų Korėja (22,7 proc.), o
Europos užimamos rinkos dalis buvo vos 6,8 proc. Kalbant apie užsakymus 2019 m., Kinijai, kaip rinkos lyderei,
teko 34 proc., Pietų Korėjai – 26 proc., Japonijai – 15 proc. 

3 Plg. „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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valdžios institucijų užpildytą paraišką, iki rugsėjo mėn. 11 d., kai baigė savo vertinimą, 
ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną informavo 
Parlamentą;

3. atsižvelgia į tai, kad 2018 m. Galisijos laivų statyklų ir pagalbinių pramonės sektorių 
metinė apyvarta buvo apie 2 000 mln. EUR, nuo laivų statybos priklausė 10 000 
tiesioginių darbo vietų ir 25 000 netiesioginių darbo vietų, tačiau pernai sektoriaus 
apyvarta sumažėjo 11 proc., o darbo vietų skaičius – 20,8 proc. (apie 2000);

4. pažymi, kad 94 proc. tikslinių paramos gavėjų yra vyrai ir kad 78,2 proc. jų priklauso 
30–54 metų amžiaus grupei; pažymi, kad prie individualių poreikių pritaikytos 
paslaugos, kurios bus teikiamos atleistiems darbuotojams, apima: informacinius 
susitikimus ir parengiamuosius praktinius seminarus, orientavimo paslaugas, susijusias 
su samdomu arba savarankišku darbu, mokymą (įskaitant verslumo mokymus 
asmenims, siekiantiems dirbti savarankiškai), konsultavimą sugrįžus į darbo rinką, 
intensyvią pagalbą ieškant darbo ir skatinamąją paramą;

5. palankiai vertina tai, kad numatytos dalyvavimo paskatos (iki 400 EUR), su kelionėmis 
susijusių išlaidų (0,19 EUR/km ir papildomos išlaidos, pvz., rinkliavos už kelius ir 
automobilio stovėjimo išlaidos) padengimas, išlaidų dalinis kompensavimas tiems, kas 
prižiūri priklausomus asmenis (iki 20 EUR už kiekvieną dalyvavimo priemonėse dieną), 
perdarbinimo paskatos į darbo rinką grįžtantiems samdomiems darbuotojams arba 
savarankiškai dirbantiems asmenims – jie kas mėnesį (bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius) 
gaus 200 EUR, siekiant padėti tiksliniams paramos gavėjams dalyvauti darbo paieškos 
ar mokymosi veikloje, su sąlyga, kad jie patys aktyviai dalyvaus tose priemonėse;

6. primena, kad siūlomi veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie 
tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje, ir nepakeičia 
pasyvių socialinės apsaugos priemonių;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad Ispanija patvirtino, jog pirmiau nurodytos EGF 
finansuojamos priemonės nebus remiamos pagal kitas Sąjungos finansines priemones; 
be to, finansinė parama iš EGF nepakeis veiksmų, kurių susijusi įmonė privalo imtis 
pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis;

8. palankiai vertina tai, kad rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų 
paslaugų paketą ir teikiant šias paslaugas, prisidėjo ASIME ir profesinės sąjungos 
CCOO4 ir UGT5 – socialiniai partneriai, dalyvaujantys socialiniame dialoge Galisijoje; 
pabrėžia, kad socialiniai partneriai taip pat turėtų būti įtraukti į priemonių stebėsenos 
veiklą;

9. pažymi, kad finansinę paramą valdys ir kontroliuos tos pačios institucijos, kurios valdo 
ir kontroliuoja ESF teikiamą paramą. Xunta de Galicia6 bus valdymo institucijos tarpinė 

4 Profesinės sąjungos CCOO Galicia pramonės federacija.
5 Profesinės sąjungos UGT metalo, statybos ir susijusių pramonės šakų federacija (MCA-UGT).
6 Xunta de Galicia (visų pirma Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y 
fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios drauge su Consellería de Economía, 
Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais) bus valdymo 
institucijos tarpinė įstaiga.
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įstaiga.


