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Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens 
varvsindustri – Spanien (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska 
fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har under ledning av 
utskottets vice ordförande, Tomáš Zdechovský, undersökt möjligheten att bevilja stöd från 
fonden för ärende EGF/2020/001 ES/ Galicien och har antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och dess arbetsgrupp stöder ett utnyttjande av fonden för denna ansökan. I 
detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta 
anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på nedanstående överväganden. Utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i sitt förslag till resolution om Spaniens ansökan.

Med vänlig hälsning

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Ordförande för utskottet för sysselsättning och sociala frågor
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FÖRSLAG

A. Denna ansökan grundar sig på artikel 4.1 b i förordning (EU) nr 1309/2013 och gäller 
960 arbetstagare som blivit uppsagda inom stödsektorer till varvsindustrin, på företag i 
Nuts 2-regionen Galicien (ES11).

B. Spanien hävdar att Europa sedan 2004 förlorat sin handelsfartygssektor1 till Asien och 
att den ekonomiska och finansiella krisen som bröt ut 2008 orsakade en betydande 
minskning av orderingången, en expansion av varvsindustrin i Asien och en intensiv 
global konkurrens2.

C. Kinas, Sydkoreas och Japans inträde på den europeiska marknaden för 
högteknologiska/komplexa fartygstyper främjas av sektorsstrategier, subventionspolitik, 
förmånlig skattebehandling, såsom statligt stöd och andra ekonomiska incitament för att 
stimulera inhemsk efterfrågan, lägre arbetskraftskostnader och stödåtgärder för lokala 
sjöfartsutrustningsföretag3.

D. Varven i Galicien bygger teknologiskt avancerade militärfartyg, olje- och 
kemikalietankfartyg, offshorefartyg, fartyg för oceanografisk och seismisk forskning, 
bogserbåtar, passagerarfartyg och fiskefartyg.

E. Stängningen av varvet Factorias Vulcano i juli 2019, och varvet HJ Barreras begäran 
om kreditgivare före konkursen i oktober 2019, var händelser som ledde till 
uppsägningarna, eftersom hälften av de uppsägningar som omfattas av denna ansökan 
ägde rum i företag som är fordringsägare i HJ Barreras.

F. Artikel 4.2 i förordningen om fonden gör det möjligt för en gemensam ansökan som gäller 
små och medelstora företag i en region att täcka också små och medelstora företag inom 
andra näringsgrenar som definieras som en huvudgrupp i Nace rev. 2, förutsatt att det är 
små och medelstora företag som är den huvudsakliga eller enda företagstypen i regionen.

G. Underleverantörerna är mycket specialiserade och beroende av det största varvet, vilket 
gör att följderna för sysselsättningen inom varvsindustrins stödsektorer är desamma som 
om företagen ingick i en enda ekonomisk Nace-sektor.

1. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriterierna enligt artikel 4.1 b i 
förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda, och att Spanien därför är berättigat till ett 
ekonomiskt stöd på  2 054 400 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de 
totala kostnaderna på 3 424 000 EUR.

2. Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor, 
från och med den dag då den ifyllda ansökan från de spanska myndigheterna togs emot 

1 Handelsvarvsindustrin omfattar byggandet av tank-, bulk- och containerfartyg.
2 År 2018 hade Kina (35,5 %) blivit marknadsledare, följt av Japan (23,4 %) och Sydkorea (22,7 %), medan EU:s 

marknadsandel hade sjunkit till endast 6,8 %. När det gäller orderboken 2019 hade Kina som marknadsledare 
enandel på 34 %, Sydkorea 26 % och Japan 15 %. 

3 Se 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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fram till dess att kommissionen den 11 september avslutade sin bedömning av huruvida 
ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd, och att kommissionen underrättade 
parlamentet om detta samma dag.

3. Europaparlamentet uppmärksammar att varvsindustrin med stödsektorer i Galicien hade 
en årlig omsättning på cirka 2 000 miljoner EUR (3,3 % av regionens BNP) 2018, 
10 000 direkta arbetstillfällen och 25 000 indirekta arbetstillfällen. Förra året sjönk 
sektorns omsättning med 11 % och 20,8 % (omkring 2000) av arbetstillfällena gick 
förlorade.

4. Europaparlamentet konstaterar att 94 % av de berörda stödmottagarna är män och 
78,2 % av dem är mellan 30 och 54 år.  Parlamentet noterar att de individanpassade 
tjänster som ska tillhandahållas uppsagda arbetstagare omfattar följande: 
informationsträffar och förberedande seminarier, yrkesvägledning för anställda eller 
egenföretagare, utbildning (även entreprenörskapsutbildning kommer att ges till dem 
som siktar på att bli egenföretagare), handledning efter att arbetstagaren har fått nytt 
arbete, intensivt stöd vid arbetssökande och en rad olika incitament.

5. Europaparlamentet välkomnar att man för att stödja de berörda stödmottagarna i 
jobbsöknings- eller utbildningsverksamhet, under förutsättning att de berörda 
stödmottagarna aktivt deltar i åtgärderna, inkluderat incitament till deltagande (högst 
400 EUR), resebidrag (0,19 EUR/kilometer plus för andra kostnader såsom vägtullar 
och parkeringsavgifter), bidrag  till personer med omsorgsansvar (20 EUR per dag för 
deltagande) och incitament att söka jobb, vilket innebär att de som återgår till arbetslivet 
som anställda eller egenföretagare kommer att få 200 euro per månad under en period 
på högst sex månader. 

6. Europaparlamentet betonar att de föreslagna åtgärderna utgör aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i 
artikel 7 i förordningen om fonden och att åtgärderna inte ersätter passiva 
socialskyddsåtgärder.

7. Europaparlamentet noterar att Spanien intygat att ovannämnda åtgärder som omfattas av 
finansiering via fonden inte kommer att få ekonomiskt stöd från något annat av 
unionens finansieringsinstrument. Vidare kommer ett ekonomiskt stöd från fonden inte 
att ersätta åtgärder som företaget i fråga är ålagt att vidta enligt nationell lag eller till 
följd av kollektivavtal.

8. Europaparlamentet välkomnar att ASIME och fackföreningarna CCOO4 och UGT5, dvs. 
de arbetsmarknadsparter som deltar i den sociala dialogen i Galicien, deltagit i 
utarbetandet av det samordnade paketet med individanpassade tjänster och i 
genomförandet av tjänsterna. Parlamentet betonar att arbetsmarknadens parter också bör 
delta i övervakningen av åtgärderna.

9. Europaparlamentet konstaterar att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och 
kontrolleras av samma organ som förvaltar och kontrollerar Europeiska socialfonden. 

4 Galiciens industrifederation CCOO.
5 Federationen för metall-, bygg- och anknutna industrier UGT (MCA-UGT).
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Xunta de Galicia6 kommer att vara förvaltningsmyndighetens förmedlande organ.

6 Xunta de Galicia och särskilt Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y 
fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios i samarbete med Consellería de 
Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais 
kommer att vara förvaltningsmyndighetens förmedlande organ.


