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Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa on pyydetty antamaan edellä mainitussa 
menettelyssä lausunto valiokunnallenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 
18. toukokuuta 2021 antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 
27. toukokuuta 2021. Kyseisessä kokouksessa valiokunta päätti pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy.

Kunnioittavasti

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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EHDOTUKSET

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A. ottaa huomioon, että Saksa toimitti 15. joulukuuta 2020 hakemuksen EGF/2020/003 
DE/GMH Guss EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun GMH Guss GmbH oli 
vähentänyt työntekijöitä Saksassa; ottaa huomioon, että hakemus toimitettiin 12 viikon 
kuluessa siitä päivästä, jona EGR-asetuksen 4 artiklassa esitetyt toimintakriteerit 
täyttyivät;

B. ottaa huomioon, että Saksa toimitti hakemuksen käyttäen perustana EGR-asetuksen 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriä, jossa edellytetään, että vähintään 
500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden 
viiteajanjaksona;

C. ottaa huomioon, että hakemus koskee 585:tä työntekijää, jotka vähennettiin yrityksen 
GMH Guss GmbH neljästä tytäryrityksestä maksukyvyttömyysmenettelyn seurauksena; 
ottaa huomioon, että kyseinen yritys toimii toimialalla, joka luokitellaan NACE Rev. 
2:n kaksinumerotasoon 24 (metallien jalostus); ottaa huomioon, että työntekijöiden 
vähennykset koskevat Ruhrin aluetta, joka on perinteinen teollisuusalue Nordrhein-
Westfalenissa; 

D. ottaa huomioon, että hakemus koskee 476:ta kohteena olevaa vähennettyä työntekijää 
sekä 1 081 706 euron ottamista käyttöön EGR:stä Saksan hyväksi, mikä vastaa 
määrältään 60:tä prosenttia suunniteltujen toimien kokonaiskustannuksista;

E. ottaa huomioon, että Saksan valimoteollisuuteen kohdistuu akuutteja haasteita, kuten 
muutokset kansainvälisessä tavara- ja palvelukaupassa, esimerkiksi autoteollisuudessa, 
josta valimoteollisuus on erityisen riippuvainen, sekä toimintojen siirtäminen 
kolmansiin maihin, myös EU:n ehdokasmaihin, joiden ympäristönormit ovat paikoin 
vähemmän tiukat ja joissa teollisuutta tuetaan voimakkaasti; ottaa huomioon, että 
saksalaiset autonvalmistajat tuottivat ensimmäistä kertaa historiassa enemmän autoja 
Kiinassa kuin Saksassa;

F. ottaa huomioon, että näiden globalisaatioon liittyvien haasteiden vuoksi valumetallin 
kokonaistuotanto Saksassa vähentyi 8,9 prosenttia vuosina 2018–2019 ja että haasteet 
vaikuttavat erityisesti Nordrhein-Westfaleniin, jossa tuotetaan 25 prosenttia Saksan 
valumetalleista.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää edellä esitetyn perusteella asiasta 
vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja sen vuoksi Saksa on oikeutettu saamaan 
kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 081 706 euroa eli 60 prosenttia 
1 802 845 euron kokonaiskustannuksista;

2. toteaa, että kaikki menettelyvaatimukset täyttyivät; 
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3. toteaa, että monet vähennetyistä työntekijöistä ovat ammattiuransa jälkipuoliskolla 
olevia miehiä ja heillä on alhainen koulutustaso ja usein heikko saksan kielen taito, 
koska suuri osa edunsaajista on maahanmuuttajataustaisia; korostaa, että näiden 
työntekijöiden profiili ja heidän erityiset tarpeensa on huomioitava EGR:n tukemassa 
yksilöllisten palvelujen paketissa; on tyytyväinen tältä osin siihen, että pakettiin sisältyy 
ammattitaitojen kehittämistä, vertaisryhmien workshoppeja ja seurantatoimena 
toteutettavaa mentorointia;

4. painottaa, että työntekijävähennyksillä odotetaan olevan huomattavia vaikutuksia 
Ruhrin alueella, joka on perinteinen teollisuusalue Nordrhein-Westfalenissa, johtuen 
1960-luvulta lähtien koetuista rakenteellisista haasteista, joita covid-19-pandemia on 
entisestään pahentanut;

5. muistuttaa, ettei tuki EGR:sta ja muista unionin rahastoista saa korvata toimia, jotka 
kuuluvat työnantajan vastuulle, perustuvat ne sitten kansalliseen lainsäädäntöön tai 
työehtosopimuksiin.


