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Vec: Stanovisko na tému Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii – EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii – 
Španielsko (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a jeho pracovná skupina pre EGF, ktorej 
predsedá podpredseda výboru EMPL Tomáš Zdechovský, preskúmali mobilizáciu EGF 
týkajúcu sa prípadu EGF/2020/001 ES/Galícia a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a jeho pracovná skupina súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. 
Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré poznámky, ktoré však nespochybňujú 
presun rozpočtových prostriedkov.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z nižšie uvedených úvah. Výbor pre zamestnanosť a 
sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktoré prijme, v súvislosti so žiadosťou Španielska tieto návrhy:

S úctou

Lucia Ďuriš Nicholsonová
predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
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NÁVRHY

A. keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 
(nariadenie o EGF) a týka sa 960 pracovníkov prepustených v pridružených odvetviach 
stavby lodí v podnikoch v regióne úrovne NUTS 2 Galícia (ES11);

B. keďže Španielsko tvrdí, že Európa od roku 2004 stratila svoj podiel na trhu v odvetví 
stavby obchodných lodí1 v prospech východnej Ázie a že hospodárska a finančná kríza, 
ktorá sa začala v roku 2008, viedla k výraznému poklesu objednávok, rozšíreniu 
lodiarskeho priemyslu v Ázii a intenzívnej celosvetovej konkurencii2;

C. keďže vstup Číny, Južnej Kórey a Japonska na európsky trh s druhmi lodí s modernými 
technológiami/komplexnými druhmi lodí podporujú sektorové stratégie, subvenčné 
politiky, preferenčné fiškálne zaobchádzanie, ako je štátna pomoc a iné finančné stimuly 
na podporu domáceho dopytu, nižšie náklady práce a podporné opatrenia pre miestne 
spoločností pôsobiace v oblasti námorných zariadení3;

D. keďže v lodeniciach v Galícii sa stavajú technologicky pokrokové vojenské lode, ropné 
a chemické tankery, príbrežné plavidlá, plavidlá na oceánografický a seizmický 
výskum, remorkéry a osobné a rybárske lode;

E. keďže zavretie lodenice Factorias Vulcano v júli 2019 a žiadosť o návrh na začatie 
predkonkurzného konania v prípade lodenice HJ Barreras v októbri 2019 viedli k 
prepúšťaniu, odkedy polovica prepustených pracovníkov, ktorí sú predmetom tejto 
žiadosti, bola prepustená v spoločnostiach, ktoré sú veriteľmi spoločnosti HJ Barreras;

F. keďže článkom 4 ods. 2 nariadenia o EGF sa povoľuje, aby kolektívna žiadosť týkajúca 
sa MSP nachádzajúcich sa v jednom regióne mohla zahŕňať MSP pôsobiace v rôznych 
odvetviach ekonomickej činnosti vymedzených na úrovni divízie klasifikácie NACE Rev. 
2 za predpokladu, že ide o MSP, ktoré sú hlavným alebo jediným druhom podnikov 
v tomto regióne;

G. keďže subdodávatelia sú vysoko špecializovaní a závislí od hlavnej lodenice, čo má 
rovnaké následky na zamestnanosť v pridružených odvetviach stavby lodí, ako keby 
spoločnosti patrili v rámci NACE do jedného odvetvia ekonomickej činnosti;

1. súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) 
nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a že Španielsko má preto nárok na finančný 
príspevok vo výške 2 054 400 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % 
celkových nákladov vo výške 3 424 000 EUR;

1 Stavba obchodných lodí zahŕňa stavbu tankerov a nákladných a kontajnerových lodí.
2 Do roku 2018 sa Čína (35,5 %) stala vedúcou krajinou, po ktorej nasledovali Japonsko (23,4 %) a Južná Kórea 

(22,7 %), zatiaľ čo
podiel Európy na trhu klesol na len 6,8 %. Pokiaľ ide o počet objednávok, v roku 2019 Čína ako vedúca krajina 

na trhu mala
podiel 34 %, Južná Kórea 26 % a Japonsko 15 %; 

3 Pozri aj výročnú správu združenia SEA Europe za roky 2018 a 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. konštatuje, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia vyplnenej žiadosti od 
španielskych orgánov až po ukončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre 
poskytnutie finančného príspevku, 11. septembra, pričom v ten istý deň o tom 
informovala Európsky parlament;

3. berie do úvahy, že odvetvie lodeníc a pridružených odvetví v Galícii dosiahlo v roku 
2018 ročný obrat okolo 2 000 miliónov EUR, 10 000 priamych a 25 000 nepriamych 
pracovných miest záviselo od stavby lodí, zatiaľ čo minulý rok obrat odvetvia klesol o 
11 % a počet pracovných miest o 20,8 % (približne 2 000);

4. konštatuje, že 94 % cieľových príjemcov sú muži a 78,2 % z nich je vo veku od 30 do 
54 rokov;  konštatuje, že medzi personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť 
prepusteným pracovníkom, patria: informačné stretnutia a prípravné semináre, 
profesijné poradenstvo v oblasti zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, 
odborná príprava (vrátane odbornej prípravy zameranej na podnikanie pre tých, ktorí sa 
zameriavajú na samostatnú zárobkovú činnosť), poradenstvo po opätovnom začlenení 
do práce, intenzívna pomoc pri hľadaní zamestnania a rôzne stimuly;

5. víta začlenenie stimulov na účasť (do 400 EUR), príspevku na výdavky na dochádzanie 
do zamestnania (0,19 EUR/km plus dodatočné náklady, ako sú mýta a náklady na 
parkovanie), príspevku na výdavky pre osoby, ktoré sa starajú o závislé osoby (do 20 
EUR na deň účasti), stimulačných príspevkov pri preradení závislých pracovníkov alebo 
samostatne zárobkovo činných osôb do iného zamestnania, ktorí získajú 200 EUR za 
mesiac najviac na obdobie šiestich mesiacov, s cieľom podporiť cieľových príjemcov 
pri činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou, pod 
podmienkou aktívnej účasti na opatreniach;

6. pripomína, že navrhované činnosti predstavujú aktívne opatrenia trhu práce v rámci 
oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF a nenahrádzajú pasívne 
opatrenia sociálnej ochrany;

7. berie na vedomie potvrdenie Španielska, že uvedené opatrenia, na ktoré sa vzťahuje 
financovanie z EGF, nebudú financované príspevkami z iných finančných nástrojov 
Únie; okrem toho, finančný príspevok z EGF nenahradí opatrenia, ktoré je príslušný 
podnik povinný prijať na základe vnútroštátneho práva alebo podľa kolektívnych 
dohôd;

8. víta zapojenie Galícijského kovopriemyselného združenia (ASIME) a odborových 
zväzov CCOO4 a UGT5, sociálnych partnerov zúčastňujúcich sa na sociálnom dialógu v 
Galícii, do vypracovania koordinovaného balíka personalizovaných služieb a do 
zavádzania služieb; zdôrazňuje, že do monitorovania opatrení by mali byť zapojení aj 
sociálni partneri;

9. konštatuje, že finančné príspevky budú riadiť a kontrolovať tie isté orgány, ktoré riadia 
a kontrolujú ESF; sprostredkovateľským orgánom pre riadiaci orgán bude Xunta de 

4 Priemyselný zväz CCOO Galicia.
5 Zväz kovopriemyslu, stavebníctva a súvisiacich odvetví UGT (MCA-UGT).
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Galicia6.

6 Sprostredkovateľským orgánom riadiaceho orgánu bude Xunta de Galicia, predovšetkým Consellería de 
Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos/Servicio de inspección y control de 
fondos comunitarios v spolupráci s Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de 
Emprego/Subdirección Xeral de Relacións Laborais.


