
 

 

P7_TA(2014)0350 

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 

(ansøgning EGF/2012/004ES/Grupo Santana fra Spanien)  

Europa-Parlamentets beslutning af 15. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til 

Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om 

samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning 

EGF/2012/004 ES/Grupo Santana fra Spanien) (COM(2014)0116 – C7-0101/2014 – 

2014/2027(BUD)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2014)0116 – C7-0101/2014), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 

20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til 

Globaliseringen1 (EGF-forordningen), 

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om 

fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20202, særlig artikel 12, 

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 

budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning3 (IIA af 2. december 2013), 

særlig punkt 13, 

– der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013, 

– der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0260/2014), 

A. der henviser til, at Den Europæiske Union har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter 

med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne 

af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, med det formål at 

hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet; 

B. der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være 

dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse 

med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på 

forligsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til den interinstitutionelle 

aftale af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af 

                                                 
1  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1. 
2  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884. 
3  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1. 



 

 

EGF; 

C. der henviser til, at Spanien indsendte ansøgning EGF/2012/004 ES/Grupo Santana1 om 

finansiel støtte fra EGF efter 330 afskedigelser hos Grupo Santana og hos 15 leverandører 

og producenter i efterfølgende produktionsled, idet 285 arbejdstagere er tiltænkt støtte 

gennem EGF-samfinansierede foranstaltninger, i referenceperioden fra den 15. november 

2011 til den 15. marts 2012; 

D. der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i 

EGF-forordningen; 

1. er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 2, litra c), i EGF-forordningen er 

opfyldt, og at Spanien derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte 

forordning;  

2. noterer sig Kommissionens forklaringer om, at de 330 afskedigelser i referenceperioden 

og de yderligere 689 afskedigelser vedrører den samme kollektive 

afskedigelsesprocedure, og at afskedigelserne kombineret med en meget sårbar 

økonomisk og social situation i regionen opfylder kriteriet om tilfældets særlige 

omstændigheder i overensstemmelse med artikel 2, litra c), i EGF-forordningen;   

3. bemærker, at de spanske myndigheder indsendte ansøgningen om økonomisk støtte fra 

EGF den 16. maj 2012, og beklager, at Kommissionens vurdering først forelå den 5. 

marts 2014; beklager den langvarige evalueringsperiode på 22 måneder, og mener, at 

denne forsinkelse er i modstrid med formålet med Den Europæiske Fond for Tilpasning 

til Globaliseringen om at yde hurtig støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget;  

4. er af den opfattelse, at afskedigelserne hos Grupo Santana og hos 15 leverandører og 

producenter i efterfølgende produktionsled skyldes gennemgribende strukturelle 

ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, med henvisning 

til en reducering af EU's andel af automobilproduktionen på verdensplan og den hastige 

vækst på de asiatiske markeder, som EU-producenter har færre muligheder for at drage 

nytte af; 

5. bemærker, at de pågældende 330 afskedigelser og de 689 afskedigelser, der havde samme 

årsag, før og efter referenceperioden på fire måneder har haft væsentlig negativ 

indflydelse på beskæftigelsen og økonomien på lokalt plan og på NUTS III-niveau og 

forværrer den allerede skrøbelige økonomiske situation i det berørte geografiske område 

yderligere; 

6. bemærker, at dette er endnu en EGF-ansøgning vedrørende afskedigelser inden for 

bilindustrien, og at denne sektor med 17 ansøgninger skriver sig for det største antal EGF-

ansøgninger, både hvad angår krise- og globaliseringskriterierne; påpeger, at dette er 

endnu et tilfælde, som vedrører bilindustrien, og som illustrerer, hvordan EGF bistår 

arbejdstagere i omstruktureringsprocessen;  

7. glæder sig over, at regionen Andalusien, hvor arbejdsløsheden er meget højere end det 

nationale gennemsnit og EU-gennemsnittet, på ny støttes ved hjælp af EGF;  påpeger, at 

EGF allerede har ydet støtte til arbejdstagere i Delphi, der er beliggende i Andalusien 

                                                 
1 Santana Motor S.A.U., Santana Motor Andalucía S.L.U. og Santana Militar S.L.U. 



 

 

(EGF/2008/002/ES/Delphi);  

8. glæder sig over, at de spanske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp 

besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 

1. august 2011, ti måneder før indgivelsen af EGF-ansøgningen og i god tid inden den 

endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke; 

9. bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres 

gennem EGF-samfinansierede foranstaltninger, omfatter foranstaltninger til at få de 285 

afskedigede arbejdstagere tilbage til beskæftigelse, såsom erhvervsuddannelse på 

arbejdspladsen, rådgivning i forbindelse med erhvervsprojekter, bistand til aktiv 

jobsøgning og jobmatchingsaktiviteter;  

10. glæder sig over, at den tilbudte uddannelse er af betydelig længde, og at den vil blive 

suppleret med aktiviteter på arbejdspladsen;  glæder sig over, at uddannelsen vil blive 

matchet til kvalifikationerne og kvalifikationsbehovene i virksomhederne, der etablerer 

sig i erhvervsparken, hvilket udgør en del af de foranstaltninger, der tilbydes ud over den 

pakke, der finansieres af EGF;  

11. glæder sig i denne forbindelse over, at byen Linares, der i betydelig grad var påvirket af 

lukningen af Santana (og dens leverandører), som var den vigtigste arbejdsgiver i 

kommunen, valgte en global og omfattende tilgang, der er afspejlet i strategien for 

istandsættelsen af Grupo Santana-erhvervsparken for at tiltrække nye investorer;  mener, 

at det forhold, at byen Linares valgte at forbedre forholdene for virksomhederne, vil 

fremhæve virkningen af EGF-foranstaltningerne, der er tiltænkt arbejdstagerne; 

12. glæder sig over, at byen Linares hørte arbejdsmarkedets parter om pakken 

(fagforeningerne MCA-UGT Andalucía og Federación de la industria de CCOO-

Andalucía), og at arbejdsmarkedets parter følger gennemførelsen af foranstaltningerne, og 

at man i EGF's forskellige gennemførelsesfaser og med hensyn til adgangen til den vil 

føre en politik for ligestilling mellem mænd og kvinder og en politik for ikke-

forskelsbehandling;   

13. minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved 

hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer 

opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den 

samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men 

også til det faktiske erhvervsklima; 

14. påpeger, at EGF vil yde en løn under uddannelse, der svarer til 150 % af den spanske 

mindsteløn; glæder sig dog over Kommissionens bekræftelse af, at disse godtgørelser 

ikke erstatter arbejdsløshedsydelser og vil blive ydet ud over de arbejdsløshedsydelser, 

der betales i henhold til national lovgivning; understreger i denne sammenhæng, at den 

nye EGF-forordning for 2014-2020 vil begrænse de finansielle ydelser, som er omfattet af 

pakken, til højst 35 % af udgifterne til foranstaltningerne, og at procentsatsen for 

ydelserne inden for den samordnede pakke, således som den gælder for nærværende 

ansøgning, ikke vil blive gentaget under den nye forordning; 

15. glæder sig over initiativet fra de spanske regionale myndigheder og de lokale 

myndigheder i Linares om at investere i industrianlæg og fremme det fornyede 

industriområde med henblik på at tiltrække nye virksomheder og diversificere dets 



 

 

industrielle struktur frem for at fokusere på automobilsektoren; understreger, at disse 

tiltag ikke er omfattet af ansøgningen om EGF-medfinansiering, men finansieres af de 

regionale og lokale budgetter, som er underlagt strenge begrænsninger som følge af tabet 

af skatteindtægter efter lukningen af anlægget; 

16. bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede 

tjenester, der skal finansieres gennem EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten 

med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; understreger, at de spanske 

myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra 

andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at 

forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at 

sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde 

nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester; 

17. understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen skal sikres, at 

EGF støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers tilbagevenden til stabil beskæftigelse; 

understreger endvidere, at EGF-støtte udelukkende må finansiere aktive 

arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig, langsigtet beskæftigelse; gentager, at 

støtte fra Globaliseringsfonden ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler 

virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive 

overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller 

sektorer;  

18. glæder sig over den aftale, der er indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet, om i den 

nye EGF-forordning for perioden 2014-2020 at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge 

Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede 

foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen 

og af Europa-Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og 

godkendelse, udvide støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at præsentere 

selvstændige erhvervsdrivende og unge for hinanden og yde støtte til incitamenter til 

virksomhedsetablering;  

19. godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning; 

20. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og 

drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende; 

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og 

Kommissionen. 

 



 

 

BILAG 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE 

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til 

punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, 

Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/004 ES/Grupo Santana fra 

Spanien) 

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse 

2014/253/EU). 

 


