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Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – 
EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors – Španija 
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Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za ESPG, ki ji 
predseduje podpredsednik odbora EMPL Tomáš Zdechovský, sta preučila uporabo sredstev 
ESPG v primeru EGF/2020/001 ES/Galicia in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno 
vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve 
sredstev za plačila.

Presoja odbora EMPL temelji na spodaj navedenih vidikih. Zato Odbor za zaposlovanje in 
socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v 
zvezi z vlogo Španije vključi naslednje pobude.

S spoštovanjem!

Lucia Ďuriš Nicholsonová
predsednica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
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POBUDE

A) ker vloga temelji na členu 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se 
nanaša na 960 delavcev, ki so postali presežni, v pomožnih ladjedelniških sektorjih, in 
sicer v podjetjih v regiji na ravni NUTS 2 Galicija (ES11);

B) ker Španija trdi, da je Evropa od leta 2004 izgubila sektor gradnje trgovskih ladij1 v 
korist Vzhodne Azije in da je gospodarska in finančna kriza, ki se je začela leta 2008, 
povzročila znatno zmanjšanje naročil, širitev ladjedelništva v Aziji in intenzivno 
svetovno konkurenco2;

C) ker je vstop Kitajske, Južne Koreje in Japonske na evropski trg 
visokotehnoloških/kompleksnih vrst ladij okrepljen s sektorskimi strategijami, 
subvencijskimi politikami, preferenčno davčno obravnavo, kot so državna pomoč in 
druge finančne spodbude za spodbujanje domačega povpraševanja, nižjimi stroški dela in 
podpornimi ukrepi za lokalna podjetja za pomorsko opremo3;

D) ker ladjedelnice v Galiciji gradijo tehnološko napredne vojaške ladje, tankerje za prevoz 
nafte in kemikalij, priobalna plovila, plovila za oceanografsko in seizmično 
raziskovanje, vlačilce, potniške ladje in ribiška plovila;

E) ker sta zaprtje ladjedelnice Factorias Vulcano julija 2019 in predlog za začetek 
predstečajnih postopkov, ki so ga vložili upniki ladjedelnice HJ Barreras oktobra 2019, 
privedli do odpuščanj, pri tem pa je do polovice odpuščanj, ki so predmet te vloge, 
prišlo v podjetjih, ki so upniki ladjedelnice HJ Barreras;

F) ker člen 4(2) uredbe o ESPG omogoča, da kolektivna vloga, pri kateri so udeležena mala 
in srednja podjetja, ki se nahajajo v isti regiji, zajema mala in srednja podjetja, ki delujejo 
v različnih gospodarskih panogah po ravni oddelkov NACE Revizija 2, če ta podjetja 
predstavljajo glavno ali edino vrsto poslovne dejavnosti v navedeni regiji;

G) ker so podizvajalci visoko specializirani in odvisni od glavne ladjedelnice, je to imelo 
enake posledice za zaposlovanje v pomožni ladjedelniški industriji, kot če bi bila 
podjetja v istem gospodarskem sektorju NACE;

1. se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 1309/2013 
izpolnjena in da je zato Španija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega 
prispevka v znesku 2.054.400 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 
3.424.000 EUR;

2. ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov po tem, ko je od španskih organov 
prejela popolno vlogo, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek 
dokončala 11. septembra in jo še isti dan posredovala Parlamentu;

1 Gradnja trgovskih ladij obsega gradnjo tankerjev, ladij za razsuti tovor in kontejnerskih ladij.
2 Do leta 2018 je Kitajska (35,5 %) postala vodilna na trgu, sledili sta ji Japonska (23,4 %) in Južna Koreja 
(22,7 %), tržni delež Evrope pa se je zmanjšal na zgolj 6,8 %. Z vidika knjige naročil v letu 2019, je imela Kitajska 
kot vodilna na trgu delež v višini 34 %, Južna Koreja 26 % in Japonska 15 %.
3 Glej SEA Europe Annual Report 2018–2019 (Letno poročilo združenja SEA Europe za obdobje 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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3. upošteva, da je letni promet ladjedelniškega sektorja in pomožnih industrij v Galiciji 
leta 2018 znašal približno 2000 milijonov EUR, od tega sektorja pa je bilo odvisnih 
10 000 neposrednih in 25 000 posrednih delovnih mest, medtem ko se je lani promet 
sektorja zmanjšal za 11 %, izgubljeno pa je bilo 20,8 % delovnih mest (približno 2000);

4. opozoriti je treba, da je 94 % upravičencev, ki so prejemniki pomoči, moških, 78,2 % pa 
jih je starih med 30 in 54 let; ugotavlja, da prilagojene storitve, ki bodo zagotovljene 
presežnim delavcem, vključujejo: informativna srečanja in pripravljalne delavnice, 
poklicno svetovanje za pridobitev zaposlitve ali samozaposlitev, usposabljanje 
(vključno z usposabljanjem na področju podjetništva, namenjeno tistim, ki se želijo 
samozaposliti), mentorstvo po ponovni zaposlitvi, intenzivno pomoč pri iskanju 
zaposlitve in različne spodbude;

5. pozdravlja vključitev spodbud za sodelovanje (do 400 EUR), prispevka za potne stroške 
(0,19 EUR/km in dodatni stroški, kot so cestnine in parkirnine), prispevka za stroške 
skrbnikov vzdrževanih oseb (do 20 EUR na dan sodelovanja v ukrepih), spodbude za 
novo zaposlitev, odvisne delavce ali samozaposlene osebe, ki bodo za največ šest 
mesecev prejemali 200 EUR na mesec, da bi podprli ciljne upravičence pri iskanju 
zaposlitve ali dejavnostih usposabljanja, pod pogojem, da dejavno sodelujejo pri 
ukrepih;

6. opozarja, da so predlagani ukrepi aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene 
ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG ter ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega 
varstva;

7. je seznanjen, da je Španija potrdila, da zgoraj navedeni ukrepi, ki se financirajo iz 
ESPG, ne bodo prejeli finančnih prispevkov iz drugih finančnih instrumentov Unije; 
ugotavlja tudi, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, ki jih morajo 
izvesti podjetja v skladu z nacionalnim pravom ali kolektivnimi pogodbami;

8. pozdravlja sodelovanje združenja ASIME ter sindikatov CCOO4 in UGT5, socialnih 
partnerjev, ki sodelujejo v socialnem dialogu v Galiciji, pri pripravi usklajenega svežnja 
prilagojenih storitev in pri izvajanju storitev; poudarja, da morajo biti socialni partnerji 
vključeni v spremljanje ukrepov;

9. ugotavlja, da bodo finančni prispevek upravljali in nadzirali isti organi, ki upravljajo in 
nadzirajo Evropski socialni sklad (ESS); posredniški organ za organ upravljanja bo 
„Xunta de Galicia“6.

4 Zveza industrije CCOO Galicija.
5 Zveza kovinskih, gradbenih in sorodnih industrij UGT (MCA-UGT).
6 Posredniški organ za organ upravljanja bo „Xunta de Galicia“ in zlasti „Consellería de Facenda – Dirección 
General de política financiera, tesoro y fondos europeos/Servicio de inspección y control de fondos 
comunitarios“ v sodelovanju s „Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de 
Emprego/Subdirección Xeral de Relacións Laborais“.


