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Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter – EGF/2021/004 ES/Aragón automotive - Spanien 
(2021/0356(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 
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

A. Spanien har lämnat in ansökan EGF/2021/004 ES/Aragón om utnyttjande av EGF med 
avseende på 592 uppsagda arbetstagare vars verksamhet har upphört inom den 
ekonomiska sektor som ingår i huvudgrupp 29 i Nace Rev. 2 (Tillverkning av 
motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) i Nuts 2-regionen Aragonien (ES24), 
under en referensperiod för ansökan från den 1 november 2020 till den 1 maj 2021. 
Totalt berörs 50 företag.

B. Kommissionen ansåg att ansökan uppfyllde insatskriteriet i artikel 4.2 b i EGF-
förordningen, enligt vilket det krävs att verksamheten upphör för minst 200 uppsagda 
arbetstagare under en referensperiod på sex månader vid företag som alla verkar inom 
samma ekonomiska sektor enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en 
region eller två angränsande regioner på Nuts 2-nivå i en medlemsstat.

C. Den 8 november antog kommissionen ett förslag till beslut om utnyttjande av EGF för 
att stödja återinträdet på arbetsmarknaden för 320 berörda bidragsmottagare av de 
592 uppsagda arbetstagarna under referensperioden 1 november 2020–1 maj 2021 och 
460 uppsagda arbetstagare före eller efter referensperioden.

D. Covid-19-pandemin har orsakat en ekonomisk kris. De stränga nedstängningsåtgärder 
som tillämpades i Spanien under andra kvartalet 2020 ledde till en tillfällig stängning av 
bilhandlares kommersiella verksamhet och biltillverkningen, vilket drabbade 
bilindustrin hårt. Enligt uppgifter från Confemetal1 och Anfac2 hade pandemin en 
betydande inverkan på verksamheten och omsättningen hos de företag som verkar inom 
bilindustrin i Spanien. Detta ledde till minskad försäljning (32,3 %)3, tillverkning 
(18,9 %) och omsättning (11,3 %) 2020 jämfört med 2019, med negativa konsekvenser 
för sysselsättningen och företagens likviditet (uteblivna betalningar, tillgång till kredit 
osv.)4. Enligt Anfac skapar den globala bristen på halvledare dessutom ytterligare 
påfrestningar inom bilsektorn och leder till en betydande minskning av 
tillverkningsvolymerna.

E. I Aragonien står bilindustrin för 2,42 % av nettosysselsättningen och omkring 6 % av 
regionens BNP5, och den registrerade arbetslösheten är nu 26 % högre än före pandemin 
(75 578 arbetssökande i juni 2021 jämfört med 60 000 i juni 2019)6.

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 

1 Confemetal är det spanska förbundet för företagsorganisationer i metallsektorn och företräder runt 220 000 
företag och över en och en halv miljon arbetstagare.
2 Anfac är sammanslutningen av spanska biltillverkare.
3 https://anfac.com/wp-content/uploads/2021/07/Informe-Anual-ANFAC-2020.pdf
4 Confemetal. Nyhetsbrev Metal en cifras nr 199, juli 2021.
5 https://caaragon.com/
6 https://www.facebook.com/GobAragon/posts/6537004519658572

https://anfac.com/wp-content/uploads/2021/07/Informe-Anual-ANFAC-2020.pdf
https://confemetal.es/uploads/file/doc-metalcifras/2021-07-mcifras.pdf
https://caaragon.com/
https://www.facebook.com/GobAragon/posts/6537004519658572
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ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 4.2 b i EGF-
förordningen är uppfyllda och att Spanien är berättigat till ett ekonomiskt stöd på 
1 404 863 EUR enligt den förordningen, vilket motsvarar 85 % av den totala kostnaden 
på 1 652 780 EUR, inklusive utgifter för individanpassade tjänster på 1 600 280 EUR 
och utgifter för genomförande av EGF7 på 52 500 EUR.

2. Europaparlamentet noterar att alla förfarandemässiga krav har uppfyllts.

3. Europaparlamentet betonar att de spanska 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 egenföretagare som består av följande åtgärder: informations- och 
introduktionsmöten, yrkesvägledning, intensivt stöd vid arbetssökande, övergripande 
utbildning, omskolning och kompetenshöjande utbildning samt incitament till 
deltagande och jobbsökande samt bidrag till reseutgifter. Parlamentet noterar att 
åtgärderna har planerats för att vara förenliga med Spaniens cirkulära ekonomi. 
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 uppmuntrar myndigheterna att fokusera mer på program och 
åtgärder som utformats med hänsyn till både äldre arbetstagares och kvinnors intressen, 
eftersom 39,7 % av de berörda stödmottagarna tillhör åldersgruppen över 54 år och 
34,1 % av de berörda stödmottagarna är kvinnor, och båda dessa grupper av 
arbetstagare redan är oproportionerligt drabbade av den totala arbetslösheten i regionen.

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.

7 I enlighet med artikel 7.5 i EGF-förordningen.


