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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 11 november 2021 beslutade utskottet att avge detta yttrande i form av en skrivelse.

Vid utskottssammanträdet den 22 november 2021 behandlade utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor ärendet. 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 juli 2021 lämnade Italien in ansökan EGF/2021/002 IT/Air Italy om ekonomiskt 
bidrag från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF), efter 
uppsägningar av 466 arbetstagare i företaget Air Italy SpA i den ekonomiska sektor som 
ingår i huvudgrupp 51 i Nace Rev. 2 (lufttransport) i Nuts 2-regionen Sardinien (ITG2) i 
Italien, under en referensperiod för ansökan från den 1 september 2020 till den 1 januari 
2021.

B. Kommissionen ansåg att ansökan uppfyllde insatskriteriet i artikel 4.2 a i 
EGF-förordningen, enligt vilket verksamheten för minst 200 uppsagda arbetstagare ska 
ha upphört under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat.

C. Den 28 oktober 2021 antog kommissionen ett förslag till beslut om utnyttjande av EGF 
för att stödja återinträdet på arbetsmarknaden för 611 berörda bidragsmottagare, dvs. 
466 uppsagda arbetstagare under referensperioden 1 september 2020–1 januari 2021 
och 145 uppsagda arbetstagare före eller efter referensperioden.

D. Air Italy har stått inför olika problem1 sedan starten 2018 efter sammanslagningen av 
Meridiana Fly och Air Italy, vilket ledde till att förlusterna ökade från 160 miljoner 
EUR 2018 till 230 miljoner EUR 2019. Den 11 februari 2020 godkände Air Italys 
aktieägare en frivillig likvidation och att all verksamhet ställdes in från och med 
den 25 februari 2020. Förfarandet om kollektiv uppsägning för 1 453 anställda vid Air 
Italy sköts upp till september 2020 på grund av covid-19-pandemin2.

E. Dessa uppsägningar har skett mot bakgrund av en försämrad och liten arbetsmarknad på 
Sardinien. Antalet människor i sysselsättning i Sardinien ökade under perioden 2018–
2019, men covid-19-krisen ledde till en kraftig minskning på 4,6 % under 2020 och en 
negativ skillnad på 6 000 mellan skapade och förlorade arbetstillfällen. Sardiniens 
ekonomi har dessutom inte bara drabbats av de negativa effekterna av uppsägningarna 
vid Air Italy utan även av uppsägningarna vid Porto Canale, som omfattas av en annan 
pågående ansökan om bidrag från EGF.

F. Det högsta årliga beloppet för EGF får i enlighet med artikel 8 i rådets förordning (EU, 
Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–
20273 inte överstiga 186 miljoner EUR (i 2018 års priser).

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

1 Till exempel dispyter med Alitalia om sträckor mellan det italienska fastlandet och Sardinien: 
www.quifinanza.it/soldi/air-italy; motståndet från tre amerikanska flygbolag mot ökningen av Air Italys 
direktflygningar mellan USA och Europa: https://www.politico.com/f/?id=0000016a-26c5-d80c-a7ea-
7fc56fae0000; eller tre nyinköpta Boeing 737 Max som var tvungna att hållas på marken på grund av 
säkerhetsbrister: www.quifinanza.it/soldi/air-italy.
2 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18. art. 46.
3 EUT L 433I, 22.12.2020, s. 11.

https://www.politico.com/f/?id=0000016a-26c5-d80c-a7ea-7fc56fae0000
https://www.politico.com/f/?id=0000016a-26c5-d80c-a7ea-7fc56fae0000
https://quifinanza.it/soldi/air-italy-le-cause-del-fallimento-e-come-ottenere-il-rimborso/351381/#:~:text=Sotto%20il%20peso%20di%20un,ricaviper%20circa%20309%2C5%20milion
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DECRETO-LEGGE-17-marzo-2020-n-18-Cura-Italia.pdf
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1. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 4.2 a i 
EGF-förordningen är uppfyllda och att Italien är berättigat till ett ekonomiskt bidrag på 
3 874 640 EUR enligt den förordningen, vilket motsvarar 85 % av den totala kostnaden 
på 4 558 400 EUR, inklusive utgifter för individanpassade tjänster på 4 376 000 EUR 
och utgifter för genomförande av EGF4 på 182 400 EUR.

2. Europaparlamentet noterar att alla förfarandemässiga krav har uppfyllts.

3. Europaparlamentet betonar att de italienska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder 
som avses inte får stöd från någon annan unionsfond eller något annat av 
unionens finansieringsinstrument.

4. Europaparlamentet välkomnar de individanpassade tjänster som kommer att erbjudas 
arbetstagare och bestå av följande åtgärder: Allmän information och yrkesvägledning, 
stöd vid arbetssökande, utbildning, starta eget-hjälp, starta eget-bidrag och 
incitament och bidrag för särskilda kostnader. Parlamentet noterar att dessa åtgärder 
utformades för att överensstämma med Italiens nationella strategi för hållbar utveckling. 
Parlamentet påminner om möjligheten till särskilda tidsbegränsade åtgärder i det 
samordnade paketet vilket bland annat inbegriper 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 påpekar att de flesta av de uppsagda arbetstagarna har gymnasial5 
eller eftergymnasial utbildning6 (93,3 %) och att de är mellan 30 och 54 år (69,23 %).

6. Europaparlamentet påminner om att bidrag från EGF inte får ersätta åtgärder som 
åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal.

7. 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. 

4 I enlighet med artikel 7.5 i EGF-förordningen.
5 ISCED 3
6 ISCED 4


