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Till ordföranden

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för sysselsättning och sociala frågor fått 
i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt utskott. Vid utskottssammanträdet den 18 maj 
2021 beslutade utskottet att avge detta yttrande i form av en skrivelse.

Vid utskottssammanträdet den 27 maj 2021 behandlade utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor detta ärende. Vid detta sammanträde beslutade utskottet att uppmana 
budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas.

Med vänlig hälsning

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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FÖRSLAG

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A. Den 15 december 2020 lämnade Tyskland in ansökan EGF/2020/003 DE/GMH Guss 
om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av uppsägningar på GMH Guss GmbH 
i Tyskland. Ansökan lämnades in inom 12 veckor räknat från den dag då 
insatskriterierna i artikel 4 i förordningen om fonden uppfylldes.

B. Tyskland lämnade in ansökan med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen 
om fonden, enligt vilket minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en 
referensperiod på fyra månader inom ett företag i en medlemsstat.

C. Ansökan gäller 585 arbetstagare som sagts upp av fyra dotterbolag till GMH Guss 
GmbH i Tyskland efter insolvensförfaranden. Företagets verksamhet ingår i den 
näringsgren som klassificeras enligt huvudgrupp 24 i Nace rev. 2 (Stål- och 
metallframställning). Industrianläggningarna är belägna i Ruhrområdet, den traditionella 
industriregionen i Nordrhein-Westfalen. 

D. Ansökan gäller 476 berörda uppsagda arbetstagare och avser utnyttjande av ett totalt 
belopp på 1 081 706 EUR från fonden för Tyskland, vilket motsvarar 60 % av de totala 
kostnaderna för de föreslagna åtgärderna.

E. Gjuteriindustrin i Tyskland står inför akuta utmaningar såsom förändringar i den 
internationella handeln med varor och tjänster, till exempel inom bilindustrin som 
sektorn är särskilt beroende av, samt utlokalisering av verksamhet till tredjeländer, även 
till EU:s kandidatländer, med ibland lägre miljönormer och starkt subventionerade 
industrier. För första gången någonsin tillverkade då tyska biltillverkare fler bilar i Kina 
än i Tyskland.

F. Den totala produktionen av gjutning av metall i Tyskland minskade med 8,9 % mellan 
2018 och 2019 på grund av dessa globala utmaningar, vilket särskilt påverkade 
Nordrhein-Westfalen, där 25 % av de tyska gjutmetallerna produceras.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 4.1 a i förordningen 
om fonden är uppfyllda och att Tyskland är berättigat till ekonomiskt stöd på 
1 081 706 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 
1 802 845 EUR.

2. Europaparlamentet noterar att alla förfarandemässiga krav har uppfyllts. 

3. Europaparlamentet noterar att många av de uppsagda arbetstagarna är män som befinner 
sig i andra hälften av sin yrkeskarriär, har låga formella kvalifikationer och ofta dåliga 
kunskaper i tyska, eftersom många har invandrarbakgrund. Parlamentet betonar att 
dessa arbetstagares profil och deras särskilda behov måste beaktas i det 
individanpassade paketet med tjänster som tillhandahålls inom ramen för fonden, och 
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välkomnar i detta avseende inkluderandet av kompetenshöjande åtgärder, 
gruppseminarier och uppföljande mentorskap.

4. Europaparlamentet understryker att dessa uppsägningar förväntas få betydande följder 
för Ruhrområdet, den traditionella industriregionen i Nordrhein-Westfalen, på grund av 
strukturella utmaningar sedan 1960-talet som har förvärrats av den pågående 
covid-19-pandemin.

5. Europaparlamentet påminner om att stöd från fonden och från andra av unionens fonder 
inte får ersätta åtgärder som åligger arbetsgivarna enligt nationell rätt eller 
kollektivavtal.


