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(2021/0109(BUD))

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 22 december 2020 lämnade Belgien in ansökan EGF/2020/005 BE/Swissport om 
ekonomiskt stöd från fonden efter 1 468 uppsägningar hos Swissport Belgium.

B. Ansökan grundas på 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 i 
ett företag i en medlemsstat. Detta omfattar även arbetstagare som har blivit uppsagda 
av underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled och/eller 
egenföretagare vars verksamhet har upphört. 

C. Den 27 april 2021 antog kommissionen ett nytt förslag till beslut om att bevilja Belgien 
medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för 1 468 berörda 
arbetstagare, dvs. arbetstagare som sagts upp av Swissport Belgium.

D. Covid-19-pandemin och den efterföljande globala ekonomiska krisen har slagit mycket 
hårt mot resesektorn i Belgien, särskilt mot de lufttrafikföretag och andra företag som 
var verksamma vid Bryssels flygplats.

E. Under 2020 minskade totalt sett den internationella passagerartrafiken med 60 % 
jämfört med 2019 (från 4,5 miljarder passagerare till 1,8 miljarder) och 50 % av de 
globala luftfartygen placerades i lager. Swissport Belgium, ett av flygplatsens 
två marktjänstföretag, stod för 60 % av marktjänsterna och städningen på flygplatsen.

F. Den 9 juni 2020, efter att det i flera veckor knappt hade funnits några marktjänster över 
huvud taget på flygplatsen, försattes Swissport Belgium i konkurs på grund av bristande 
likviditet, och på grund av den stora osäkerheten om den kortsiktiga återhämtningen 
inom sektorn för passagerarflyg visade inget företag heller något intresse för att överta 
Swissport Belgiums marktjänstverksamhet, vilket orsakade de berörda uppsägningarna. 
Kommissionen har konstaterat att det finns en verklig risk för ytterligare konkurser 
bland marktjänstleverantörerna under 2021.

G. Kommissionen har förklarat att hälsokrisen medfört en ekonomisk kris, och man har 
lagt fram en återhämtningsplan för ekonomin och betonat att fonden är ett verktyg för 
nödsituationer.

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 Belgien är berättigat till ekonomiskt stöd på 
3 719 224 EUR enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 
6 198 708 EUR, inbegripet utgifter för individanpassade tjänster på 5 977 108 EUR och 
utgifter för förberedande åtgärder samt för förvaltning, information och marknadsföring, 
kontroll och rapportering på 221 600 EUR.

2. Europaparlamentet noterar att alla förfarandemässiga krav har uppfyllts.
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3. Europaparlamentet instämmer i Belgiens bedömning att den globala hälsokrisen har 
medfört en global ekonomisk kris som ska motverkas genom kommissionens 
återhämtningsplan i vilken fonden uttryckligen anges som ett av verktygen.

4. Europaparlamentet välkomnar de sex typer av åtgärder som ingår i paketet med 
individanpassade tjänster (information, stöd i arbetssökandet och yrkesvägledning; 
utbildning; utbildning på arbetsplatsen; starta eget-hjälp; starta eget-bidrag; incitament 
och bidrag), som ska erbjudas de uppsagda arbetstagarna och för vilka samfinansiering 
från fonden har begärts.

5. Europaparlamentet konstaterar att en stor del av stödmottagarna är lågutbildade och 
specialarbetare och omkring en tredjedel är över 50 år, och att det därför anses viktigt 
för deras framtida anställning att de får ytterligare vägledning och stöd i arbetssökandet, 
tillsammans med kompetenshöjning och omskolning som är anpassad till deras behov.

6. 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.

7. Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd för att fonden under perioden 2021–2027 
fortsätter att visa solidaritet samtidigt som fokus flyttas från skälen till 
omstruktureringen till dess effekter. Parlamentet gläder sig över att utfasningen av 
fossila bränslen enligt de nya reglerna också kommer att vara ett skäl för att sökande ska 
vara berättigade till stöd.


