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Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för EGF, med 
EMPL-utskottets vice ordförande Tomáš Zdechovský som ordförande, har granskat 
ianspråktagandet av fonden för ärende EGF/2021/001 ES País Vasco Metal och antagit följande 
yttrande:

EMPL-utskottet och arbetsgruppen är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta 
sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta 
anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Ansökan grundar sig på artikel 4.2 b i förordning (EU) 2021/691 (EGF-förordningen) och 
gäller 491 uppsagda arbetstagare i den ekonomiska sektor som i Nace Rev. 2 klassificeras som 
huvudgrupp 25 (Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater). De kollektiva 
uppsägningarna berör sammanlagt sex företag.

B) Minskad verksamhet och omsättning ledde till uppsägningar i 14 % av företagen inom 
metallsektorn, vilket berörde 10,6 % av arbetsstyrkan trots att system för korttidsarbete 
utnyttjats i stor utsträckning.

C) Metallvarusektorn står för 27,4 % av bruttoförädlingsvärdet för industrin i Baskien och har 
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haft en betydande inverkan på den regionala ekonomin och sysselsättningen.

D) Spanien rapporterar om sin efterlevnad av rekommendationerna i meddelandet EU:s 
kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar, och framhåller centrala 
koncept i den baskiska yrkesutbildningsplanen, den baskiska sysselsättningsstrategin och 
programmet för gröna arbetstillfällen.

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

1. Europaparlamentet håller med kommissionen om att villkoren i artikel 13.1 och 13.2 i EGF-
förordningen är uppfyllda och föreslår, med beaktande av antalet berörda stödmottagare, de 
föreslagna åtgärderna och de beräknade kostnaderna, att Spanien är berättigat till ekonomiskt 
stöd på 1 214 607 euro enligt denna förordning, vilket utgör 85 % av de totala kostnaderna för 
de åtgärder som föreslagits i ansökan.

2. Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på 50 arbetsdagar från 
och med den dag då den ifyllda ansökan från de spanska myndigheterna togs emot, fram till 
dess att kommissionen avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för 
ekonomiskt stöd, den 8 oktober och underrättade parlamentet om detta samma dag.

3. Europaparlamentet tar hänsyn till att verksamheten och omsättningen i företag som är 
verksamma inom metallsektorn påverkades negativt av pandemin när det gäller sysselsättning 
och företagens likviditet. Produktionen under 2020 minskade med mer än hälften i 18 % av 
metallföretagen, medan omsättningen minskade med mer än hälften i 16 % av företagen. Trots 
att system för korttidsarbete utnyttjats i stor utsträckning genomförde 14 % av företagen i 
metallsektorn uppsägningar, vilket berörde 10,6 % av den totala arbetsstyrkan.

4. Europaparlamentet noterar att av de 300 berörda stödmottagarna är 88 % män och 72 % är 
mellan 30 och 54 år. De individanpassade tjänsterna för uppsagda arbetstagare kommer att 
omfatta följande åtgärder: Allmän information om tillgänglig yrkesrådgivning, 
utbildningsprogram och incitament, yrkesvägledning genom kollektiva och individuella möten, 
intensivt stöd i arbetssökandet, starta eget-hjälp, starta eget-bidrag, utbildning i 
nyckelkompetenser och övergripande kompetenser, t.ex. digitala färdigheter, kvalitetsledning, 
förebyggande av arbetsmiljörisker och yrkesinriktad utbildning för omskolning och 
yrkesinriktad vidareutbildning. Parlamentet påminner om möjligheten att betala bidrag för 
barnomsorg i enlighet med artikel 7.2 b i den nya EGF-förordningen för att underlätta för 
arbetssökande att delta i föreslagna aktiviteter och deras övergång till arbete. 

5. Europaparlamentet välkomnar att ett samordnat paket med individanpassade tjänster kommer 
att bidra till förmedlingen av de övergripande färdigheter som krävs i den digitala industriella 
tidsåldern och i en resurseffektiv ekonomi, i enlighet med artikel 7.2 i EGF-förordningen.

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

7. Europaparlamentet noterar Spaniens försäkran att ovannämnda åtgärder som omfattas av 
EGF-finansiering inte kommer att få ekonomiskt stöd från något annat av unionens 
finansieringsinstrument. Vidare ersätter inte ekonomiskt stöd från EGF åtgärder som företaget 
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i fråga är ålagt att vidta enligt nationell rätt eller till följd av kollektivavtal. 

8. Europaparlamentet noterar Spaniens åtaganden att

– respektera principerna om likabehandling och icke-diskriminering, 
– uppfylla de europeiska och nationella kraven i fråga om uppsägningar, 
– förhindra dubbelfinansiering, 
– se till att de företag som sagt upp arbetstagare uppfyller sina rättsliga skyldigheter och 
sörjer för sina arbetstagare i enlighet med detta, 
– säkerställa att det ekonomiska stödet från EGF är förenligt med unionens 
förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

9. Europaparlamentet välkomnar att arbetsmarknadens parter hördes vid utarbetandet av det 
samordnade paketet med individanpassade tjänster och uppmanar arbetsmarknadens parter att 
delta i genomförandet och utvärderingen av paketet.

10. Europaparlamentet noterar att Spanien har meddelat kommissionen att det ekonomiska 
stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som förvaltar och kontrollerar 
stödet från Europeiska socialfonden+.

Med vänlig hälsning

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Ordförande för utskottet för sysselsättning och sociala frågor


