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Betreft: Advies inzake beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering – EGF/2020/001 ES/Galicia aanverwante 
sectoren van de scheepsbouw – Spanje (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 
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Geachte voorzitter,

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) en haar werkgroep EFG, 
voorgezeten door de vicevoorzitter van EMPL, Tomáš Zdechovský, hebben de 
beschikbaarstelling van middelen uit het EFG in dossier EGF/2020/001 ES/Galicië 
onderzocht en het volgende advies goedgekeurd.

De Commissie EMPL en haar werkgroep zijn voorstander van de beschikbaarstelling van 
middelen uit het fonds voor het verlangde doel. De Commissie EMPL formuleert in dit 
verband een aantal opmerkingen, zonder evenwel de betaling ter discussie te willen stellen.

Bij haar beraadslagingen is de Commissie EMPL uitgegaan van onderstaande overwegingen. 
Daarom verzoekt de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie over de Spaanse 
aanvraag op te nemen:

Hoogachtend,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Voorzitter van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
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SUGGESTIES

A) overwegende dat de aanvraag gebaseerd is op artikel 4, lid 1, onder b), van Verordening 
(EU) nr. 1309/2013 (EFG-verordening) en betrekking heeft op 960 werknemers die zijn 
ontslagen in de aanverwante sectoren van de scheepsbouw in ondernemingen in de 
NUTS 2-regio Galicië (ES11);

B) overwegende dat Spanje stelt dat Europa sinds 2004 zijn scheepsbouwactiviteiten1 aan 
Oost-Azië heeft verloren en dat de economische en financiële crisis die in 2008 is 
begonnen, heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de orders, een expansie van de 
scheepsbouw in Azië en een harde wereldwijde concurrentie2;

C) overwegende dat de toetreding van China, Zuid-Korea en Japan tot de Europese markt 
voor hightech-/complexe scheepstypen wordt gestimuleerd door sectorale strategieën, 
subsidiebeleid, fiscale voorkeursbehandeling, zoals staatssteun en andere financiële 
stimulansen om de binnenlandse vraag te stimuleren, lagere loonkosten en 
ondersteunende maatregelen voor bedrijven op het vlak van maritieme uitrusting3;

D) overwegende dat op de scheepswerven in Galicië technologisch geavanceerde militaire 
schepen, olie-/chemicaliëntankers, offshorevaartuigen, vaartuigen voor oceanografisch 
en seismisch onderzoek, sleepboten, passagiersschepen en vissersvaartuigen worden 
gebouwd;

E) overwegende dat de sluiting van de scheepswerf Factorias Vulcano in juli 2019 en de 
aanvraag om surseance van betaling door de scheepswerf HJ Barreras in oktober 2019 
tot de ontslagen hebben geleid, aangezien de helft van de ontslagen waarop deze 
aanvraag betrekking heeft, gebeurde in ondernemingen die schuldeiser zijn van HJ 
Barreras;

F) overwegende dat krachtens artikel 4, lid 2, van de EFG-verordening een collectieve 
aanvraag door in één regio gelegen kmo’s betrekking kan hebben op kmo’s die actief zijn 
in verschillende NACE Rev. 2-afdelingen, op voorwaarde dat de kmo’s de belangrijkste 
of de enige soort bedrijven in die regio zijn;

G) overwegende dat de onderaannemers zeer gespecialiseerd zijn en afhankelijk zijn van de 
voornaamste scheepswerf, met dezelfde gevolgen voor de werkgelegenheid in de 
aanverwante sectoren van de scheepsbouw als in het geval de ondernemingen in één 
enkele economische NACE-sector ingedeeld zouden zijn;

1. is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de interventiecriteria die zijn 

1 Het gaat om de bouw van tankschepen, schepen voor bulktransport en containerschepen.
2 In 2018 is China (35,5 %) de leider geworden, gevolgd door Japan (23,4 %) en Zuid-Korea 

(22,7 %), terwijl
het marktaandeel van Europa was gedaald tot slechts 6,8 %. Wat het orderboek betreft, had China, als marktleider, 

in 2019 een
aandeel van 34 %, Zuid-Korea 26 % en Japan 15 %. 

3 Zie 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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vastgelegd in artikel 4, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 1309/2013 en dat 
Spanje bijgevolg recht heeft op een financiële bijdrage uit hoofde van die verordening 
ter hoogte van 2 054 400 EUR, wat overeenkomt met 60 % van de totale kosten van 
3 424 000 EUR;

2. stelt vast dat de Commissie de termijn van twaalf weken na de ontvangst van de 
volledige aanvraag van de Spaanse autoriteiten in acht heeft genomen, aangezien zij 
haar beoordeling van de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van een 
financiële bijdrage op 11 september heeft afgerond en het Parlement hiervan op 
dezelfde dag in kennis heeft gesteld;

3. houdt rekening met het feit dat de sector scheepswerven en aanverwante industrieën in 
Galicië in 2018 een jaarlijkse omzet van ongeveer 2 000 miljoen EUR had, dat 10 000 
banen rechtstreeks en 25 000 banen onrechtstreeks afhankelijk waren van de 
scheepsbouw, en dat de omzet van de sector vorig jaar met 11 % is gedaald en het 
aantal banen met 20,8 % (ongeveer 2 000);

4. neemt er nota van dat 94 % van de beoogde begunstigden mannen zijn en dat 78,2 % 
van hen tussen 30 en 54 jaar oud is;  neemt er nota van dat de individuele 
dienstverlening die aan de ontslagen werknemers zal worden verstrekt, het volgende 
omvat: informatiebijeenkomsten en voorbereidende workshops, loopbaanbegeleiding 
met het oog op werk in loondienst of als zelfstandige, opleiding (voor degenen die als 
zelfstandige willen werken, zal ook worden voorzien in opleiding in ondernemerschap), 
begeleiding door een mentor na herintreding, intensieve hulp bij het zoeken naar werk, 
en een waaier aan stimuleringsmaatregelen;

5. is verheugd dat er ook stimulansen voor deelname (maximaal 400 EUR), een bijdrage in 
de reiskosten (0,19 EUR/km plus extra kosten zoals tolheffingen en parkeerkosten), een 
bijdrage in de uitgaven voor verzorgers van afhankelijke personen (tot 20 EUR per dag 
dat zij deelnemen), en stimulerende maatregelen ten behoeve van outplacement zijn: 
personen die als werknemers in loondienst of als zelfstandige terugkeren naar de 
arbeidsmarkt, zullen voor een periode van maximaal zes maanden 200 EUR per maand 
ontvangen, om de beoogde begunstigden te steunen bij het zoeken van een baan of bij 
opleidingsactiviteiten, op voorwaarde dat ze actief deelnemen;

6. herinnert eraan dat de voorgestelde acties actieve arbeidsmarktmaatregelen betreffen die 
behoren tot de in artikel 7 van de EFG-verordening vastgestelde subsidiabele acties, en 
niet in de plaats komen van passieve socialebeschermingsmaatregelen;

7. neemt er nota van dat Spanje heeft bevestigd dat bovengenoemde maatregelen die 
financiering uit het EFG ontvangen, niet ook financiële steun van andere financiële 
instrumenten van de Unie zullen ontvangen; voorts zal een financiële bijdrage uit het 
EFG niet in de plaats komen van acties waartoe het betrokken bedrijf krachtens de 
nationale wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten verplicht is;

8. is verheugd dat ASIME en de vakbonden CCOO4 en UGT5, de sociale partners die 

4 Bedrijvenfederatie van de CCOO Galicia.
5 Federatie van metaalbewerkende, bouw- en verwante bedrijven van UGT (MCA-UGT).
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deelnemen aan de sociale dialoog in Galicië, betrokken waren bij de opstelling van het 
gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening en bij de uitvoering van de 
dienstverlening; benadrukt dat de sociale partners ook bij de monitoring van de 
maatregelen betrokken moeten worden;

9. neemt er nota van dat de financiële bijdrage door dezelfde instanties wordt beheerd en 
gecontroleerd die ook het ESF beheren en controleren; de Xunta de Galicia6 zal 
fungeren als de intermediaire instantie voor de beheersautoriteit.

6 De Xunta de Galicia en met name de Consellería de Facenda — Dirección General de política financiera y 
fondos europeos/tesoro, Servicio de inspección y control de fondos comunitarios in samenwerking met de 
Consellería de Economía, Emprego e Industria — Secretaría Xeral de Emprego/Subdirección Xeral de Relacións 
Laborais, zal fungeren als de intermediaire instantie voor de beheersautoriteit.


