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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/2021/003 IT/Porto Canale om 
ekonomiskt bidrag från EGF, efter uppsägningar av 190 arbetstagare i företaget Porto 
Industriale di Cagliari SpA i den ekonomiska sektor som ingår i huvudgrupp 52 i Nace 
Rev. 2 (Magasinering och stödtjänster till transport) i Nuts 2-regionen Sardinien (ITG2) 
i Italien.

B. Kommissionen ansåg att ansökan uppfyllde insatskriteriet i artikel 4.3, med avvikelse 
från kriterierna i artikel 4.2 a i EGF-förordningen. På mindre arbetsmarknader, särskilt i 
samband med ansökningar som involverar små och medelstora företag, som kan 
motiveras av den ansökande medlemsstaten, kan en ansökan om ekonomiskt bidrag 
godtas även om de villkor som fastställts i punkt 2 inte till alla delar uppfylls (t.ex. 
minst 200 uppsagda arbetstagare), om uppsägningarna får allvarliga följder för 
sysselsättningen och den lokala, regionala eller nationella ekonomin.

C. Den 28 oktober 2021 antog kommissionen ett förslag till beslut om utnyttjande av EGF 
för att stödja återinträde på arbetsmarknaden för 190 berörda bidragsmottagare.

D. Verksamheten i hamnen i Cagliari hade minskat mellan 2011 och 2018. Under 2018 
minskade trafiken med 90 % på grund av bristen på landförbindelser till resten av 
Italien och den gradvisa flytten av containervolymer och verksamheter till nav som 
ligger i Medelhavsområdet. Contship Italia Group, den enda aktieägaren i 
Porto Industriale di Cagliari S.p.A, koncessionshavaren för den nya 
containerterminalen, beslutade därför 2019 att upphöra med sin verksamhet i Cagliari 
och försätta sitt dotterbolag Porto Industriale di Cagliari SpA i frivillig likvidation. 
Ingen ny koncessionshavare hittades trots att tidsfristen förlängdes tre gånger, vilket 
ledde till att de 190 arbetstagare som var kvar på företaget sades upp i september 2020.

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 Porto Canale utan även av uppsägningarna vid Air Italy, 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–
2027 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. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 4.3 i 
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EGF-förordningen är uppfyllda och att Italien är berättigat till ett ekonomiskt bidrag på 
1 493 407 EUR enligt den förordningen, vilket motsvarar 85 % av den totala kostnaden 
på 1 756 950 EUR, inklusive utgifter för individanpassade tjänster på 1 686 750 EUR 
och utgifter för genomförande av EGF1 på 70 200 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 åtta olika åtgärder som ska tillhandahållas för 
uppsagda arbetstagare och för vilka samfinansiering från EGF begärs (allmän 
information och yrkesvägledning; rådgivning om karriärutveckling stöd vid 
arbetssökande; handledning för anpassning till nytt jobb; starta eget-hjälp; starta eget-
bidrag; utbildning; incitament och bidrag för särskilda kostnader). Parlamentet noterar 
att åtgärderna 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 påminner om att bidrag från EGF inte får ersätta åtgärder som 
åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal.

6. 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.

1 I enlighet med artikel 7.5 i EGF-förordningen.


