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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Észtország „EGF/2020/002 
EE/Estonia Tourism” referenciaszámú kérelme)
(COM(2021)0151 – C9-0127/2021 – 2021/0076(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2021)0151 – C9-0127/2021),

– tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) 
és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 (EGAA-rendelet),

– tekintettel a 2021–2027-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2093. 
december 17-i 2020/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre2 és különösen annak 8. 
cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 
közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és 
a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új 
saját források bevezetésére irányuló ütemtervről szóló, 2020. december 16-i 
Intézményközi Megállapodásra3 („IIA”, 2020. december 16.) és különösen annak 9. 
pontjára, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0158/2021),

A. mivel az Unió jogalkotási és költségvetési eszközöket hozott létre ahhoz, hogy további 
támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei 
által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott 
munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket; mivel ez a 
támogatás a munkavállalóknak és azoknak a vállalatoknak nyújtott pénzügyi 
támogatáson keresztül valósul meg, amelyeknek dolgoztak;

B. mivel Észtország benyújtotta az „EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism” kérelmet az 
EGAA igénybevételére, tekintettel az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati 
osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti következő idegenforgalmi ágazatokban: 
45. ágazat (Gépjármű- és motorkerékpár nagy- és kiskereskedelme, javítása), 49. ágazat 
(Szárazföldi, csővezetékes szállítás), 50. ágazat (Vízi szállítás), 51. ágazat (Légi 
szállítás), 52. ágazat (Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység), 55. ágazat 
(Szálláshely-szolgáltatás), 56.ágazat (Vendéglátás), 74.ágazat (Egyéb szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenység), 77.ágazat (Kölcsönzés, operatív lízing), 79. ágazat 

1 HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
2 HL L 433I., 2020.12.22., 11. o.
3 HL L 433I., 2020.12.22., 28. o.
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(Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás), 90. ágazat (Alkotó-, művészeti, 
szórakoztató tevékenység), 91. ágazat (Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális 
tevékenység), 92. ágazat (Szerencsejáték, fogadás), 93. ágazat (Sport-, szórakoztató-, 
szabadidős tevékenység) Észtország NUTS 2 szintű Eesti (EE00) régiójában4 történt 
10080 elbocsátásra5  a kérelem 2020. március 13-tól 2020. november 11-ig tartó 
referencia-időszakában;

C. mivel a kérelem 1715, tevékenységét megszüntető önálló vállalkozóra, valamint az észt 
idegenforgalmi ágazattól elbocsátott 8365 munkavállalóra vonatkozik;

D. mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében foglalt beavatkozási 
kritériumokon alapul, amelyek lehetővé teszik, hogy kivételes körülmények között, 
különösen a kkv-kat érintő kollektív kérelmek esetében a kérelem akkor is 
elfogadhatónak tekinthető, ha az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott kritériumok nem teljesülnek maradéktalanul, amennyiben az 
elbocsátások súlyos hatást gyakorolnak a foglalkoztatásra és a helyi, regionális vagy 
nemzeti gazdaságra;

E. mivel az elbocsátásokhoz és a tevékenység beszüntetéséhez vezető események 2020 
elején váratlanul következtek be a Covid19-világjárvány globális terjedése és az ahhoz 
kapcsolódó gazdasági válság miatt, amely különösen súlyosan érintette az 
idegenforgalmi ágazatot, a nemzetközi mozgás hirtelen korlátozásával, ami a 
nemzetközi utazás és turizmus erőteljes és előre nem látható csökkenését eredményezte;

F. mivel a Covid19-világjárvány és az azt követő globális gazdasági válság hatalmas 
megrázkódtatást okozott az észt gazdaságnak, különösen az idegenforgalmi ágazatnak, 
mivel a válság előtt Észtország idegenforgalmi kiadásainak 90%-át a nemzetközi 
turizmus generálta, míg az OECD-országok részaránya 25% körül mozgott;

G. mivel 2019-ben az észt turizmusból származó bevétel 2,1 milliárdos új rekordot ért el, 
és az idegenforgalom jelentős ágazatnak számított Észtország versenyképessége 
szempontjából, és jelentős beruházásokra került sor a továbbfejlesztése érdekében;

H. mivel az idegenforgalmi ágazatot a kkv-k uralják, amelyeknek alacsonyabb a 
válságokkal szembeni ellenálló képessége, mint a nagyobb vállalatoké, és a kkv-k 
Észtországban a teljes munkaerő 79,2 %-át foglalkoztatják;

I. mivel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap a munkavállalóknak nyújtott 
támogatás révén segítheti a fenntarthatóbb turizmusra való átállást, és ezáltal lehetővé 
teheti Európa számára természeti és kulturális örökségének és erőforrásainak 
megőrzését és népszerűsítését, miközben új lehetőségeket kínál a munkahelyteremtésre 
és innovatív vállalkozások létrehozására;

J. mivel a Bizottság kijelentette, hogy a Covid19-járvány okozta egészségügyi válság 
gazdasági válsághoz vezetett, helyreállítási tervet dolgozott ki, és hangsúlyozta az 
EGAA mint vészhelyzeti eszköz6 szerepét, amely segíti a munkájukat a globális 

4 Észtország nem oszlik NUTS 2 szintű régiókra.
5 Az EGAA-rendelet 3. cikke értelmében.
6 COM(2020)0442
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gazdasági válság miatt elvesztőket;

K. mivel Észtországban a foglalkoztatás csökkentett munkaidős rendszereken és a SURE 
eszközön keresztül történő fenntartását célzó nemzeti és európai támogatást egyaránt 
felhasználták a Covid19-világjárvány és a kapcsolódó munkaerő-piaci válság hatásainak 
enyhítésére;

L. mivel ez az EGAA első igénybevétele a Covid19-válság miatt, miután az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és 
tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2020/000 TA 2020 – Technikai 
segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) szóló, 2020. június 18-i európai 
parlamenti állásfoglalásba7 belefoglalták, hogy az EGAA igénybe vehető a Covid19 
okozta globális válsággal összefüggésben tartósan elbocsátott munkavállalók és önálló 
vállalkozók támogatására az 1309/2013/EU rendelet módosítása nélkül;

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Észtország jogosult az említett 
rendelet értelmében nyújtandó 4 474 480 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, amely 
a 7 457 468 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a, amely a személyre szabott 
szolgáltatásokra fordított 7 452 468 EUR-t, továbbá az előkészítő, irányítási, 
tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi 
tevékenységekre szánt 5 000 EUR összegű kiadásokat foglalja magában;

2. megállapítja, hogy az észt hatóságok 2020. november 12-én nyújtották be a kérelmet, és 
hogy annak értékelését a Bizottság – a kiegészítő információk Észtország általi 
benyújtását követően – 2021. március 31-én fejezte be, majd erről ugyanazon a napon 
értesítette a Parlamentet; 

3. megjegyzi, hogy mivel a kérelem összesen 10080 személyre, azaz 1715 tevékenységét 
megszüntető önálló vállalkozóra, valamint az észt idegenforgalmi ágazattól elbocsátott 
8365 munkavállalóra vonatkozik; sajnálja, hogy Észtország előrejelzése szerint az 
összes támogatható kedvezményezettből csak 5060 fog részt venni az intézkedésekben 
(célzott kedvezményezettek);

4. emlékeztet arra, hogy az elbocsátások társadalmi hatásai várhatóan jelentősek lesznek, 
mivel az ágazat munkavállalói közé nagy arányban tartoznak alacsony képzettségű 
munkavállalók, szakképesítéssel nem rendelkezők, fiatalok, valamint idénymunkások és 
részmunkaidős munkavállalók;

5. hangsúlyozza, hogy a támogatásra jogosult személyek több mint 60%-a nő, és a 
leginkább érintett korcsoport a 30 és 64 év közöttiek;

6. megjegyzi, hogy Észtország 2021. január 1-jén kezdte meg a személyre szabott 
szolgáltatások nyújtását a megcélzott kedvezményezettek részére, és hogy ezért az 
intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokhoz 2021. január 1-jétől 2023. január 1-jéig 
nyújtható pénzügyi támogatás az EGAA-ból, kivéve a két évig vagy annál tovább tartó 
formális oktatási vagy képzési programok – beleértve a szakképzést is – költségeit, 
amelyekre 2023. július 1-jéig nyújtható pénzügyi támogatás;

7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0141
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7. emlékeztet arra, hogy a munkavállalóknak és az önálló vállalkozóknak nyújtott, 
személyre szabott szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukban: munkaerőpiaci 
képzés, vállalkozásindítási támogatás és kiegészítő támogatás, tanulószerződéses 
gyakorlati képzések, formális tanulmányok támogatása és képzési támogatások, 
beleértve a szakképzési támogatásokat;

8. megjegyzi, hogy az EGAA végrehajtásával összefüggésben az észt hatóságoknál 
2021. január 1-től kezdődően merültek fel igazgatási kiadások, és hogy ezért 2021. 
január 1. és 2023. július 1. közötti előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal 
kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre fordított kiadások 
támogathatók az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulásból;

9. megjegyzi, hogy a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása a 
Munkaerőpiaci szolgáltatások és juttatások alapítványa, amelyből az Észt 
Munkanélküli-biztosítási Alap (EUIF) állami foglalkoztatási szolgálatként aktív 
munkaerőpiaci intézkedéseket biztosít Észtországban; megjegyzi, hogy az alapítvány a 
munkanélküli-biztosítási segélyalap – az elbocsátások és a munkáltatók 
fizetésképtelensége esetén járó ellátások vagyonkezelői alapja – eszközeiből, valamint 
az állami költségvetésből a Szociális Ügyek Minisztériumán keresztül juttatott 
pénzeszközökből működik;

10. üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját Észtország az 
illetékes hatóságok és szervezetek képviselőivel konzultálva készítette el, és hogy az 
előrehaladást az Észt Munkanélküliségi Biztosítási Alap (EUIF) felügyelőbizottsága 
fogja megvitatni, amely a szociális partnerekből áll – az Észt Munkaadók 
Szövetségének két tagjából, az Észt Szakszervezeti Szövetség egy tagjából, és az Észt 
Munkavállalók Szakszervezeti Szövetségének egy tagjából; üdvözli az idegenforgalmi 
ágazat képviselőivel folytatott további konzultációkat, amelyek az elbocsátott 
munkavállalók profiljának elemzését követően fognak lezárulni;

11. megjegyzi, hogy az elbocsátott munkavállalók profiljának elemzését követően további 
konzultációkra kerül sor az idegenforgalmi ágazat képviselőivel, és hogy – a 
korösszetétel, az iskolai végzettség és a kedvezményezettek egyéb jellemzőinek 
figyelembevételével – meg fogják határozni a legmegfelelőbb támogatást; megjegyzi, 
hogy emellett tervben van az Észt Szálloda- és Étteremszövetség lehetséges 
hozzájárulása néhány ágazati képzési intézkedés megtervezéséhez.

12. hangsúlyozza, hogy az észt hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható 
intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; 

13. ismételten hangsúlyozza, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem léphet azon 
intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a 
vállalatok felelősségi körébe tartoznak;

14. felhívja a Bizottságot, hogy minimalizálja az EGAA-támogatás iránti kérelmek 
értékeléséhez és az EGAA igénybevételéhez szükséges időt annak érdekében, hogy 
csökkentse a nemzeti szociális biztonsági rendszerekre a Covid19-válsággal 
összefüggésben nehezedő nyomást;

15. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;
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16. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint 
gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak 
és a Bizottságnak
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Észtország EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism referenciaszámú kérelme nyomán az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 
1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre8 és különösen annak 15. cikke (4) 
bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a 
költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források 
bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló, 2020. december 16-i intézményközi 
megállapodásra9 és különösen annak 9. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy 
támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett 
jelentős strukturális változások miatt, a globális pénzügyi és gazdasági válság 
folytatódása miatt vagy egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében 
elbocsátott munkavállalóknak és megszűnt tevékenységű önálló vállalkozóknak a 
munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedéshez.

(2) Az EGAA éves maximális összege az (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendelet10 8. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően (2018-as árakon számítva) 
nem haladhatja meg a 186 millió EUR összeget.

(3) 2020. november 12-én Észtország kérelmet nyújtott be az EGAA igénybevételére, 
tekintettel a turisztikai iparágban történt elbocsátásokra és tevékenységmegszűnésekre 
(a tovsábbiakban: elbocsátások), amelyekre az uniós gazdasági tevékenységek egységes 
ágazati osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti következő gazdasági 
ágazatokban került sor: 45. ágazat (Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása), 
49. ágazat (Szárazföldi, csővezetékes szállítás), 50. ágazat (Vízi szállítás), 51. ágazat 
(Légi szállítás), 52. ágazat (Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység), 55. ágazat 
(Szálláshely-szolgáltatás), 56. ágazat (Vendéglátás), 74. ágazat (Egyéb szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenység), 77. ágazat (Kölcsönzés, operatív lízing), 79. ágazat 
(Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás), 90. ágazat (Alkotó-, művészeti, 

8 HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
9 HL L 433I., 2020.12.22., 29. o.
10 A Tanács (EU, Euratom) 2020/2093 rendelete (2020. december 17.) a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről (HL L 433I., 2020.12.22., 11. o.).
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szórakoztató tevékenység), 91. ágazat (Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális 
tevékenység), 92. ágazat (Szerencsejáték, fogadás), 93. ágazat (Sport-, szórakoztató-, 
szabadidős tevékenység). Az Észt Köztársaság a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrája (NUTS)11 szerinti 2. szintű régiók egy egysége. A kérelmet az 
1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal 
is kiegészítették. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az 
EGAA-ból adható pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított 
követelményeknek. 

(4) Az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban Észtország 
kérelme elfogadhatónak tekinthető, mivel az elbocsátások súlyos hatással járnak a 
foglalkoztatottságra és a nemzetgazdaságra nézve. 

(5) Az EGAA-t ezért igénybe kell venni az Észtország által benyújtott kérelem alapján 
biztosítandó, 4 474 480 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(6) Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimalizálása érdekében ezt a határozatot 
az elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az Unió 2021-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 4 474 480 EUR összeg igénybevételére kerül sor 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában. 

2. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. 
Ezt a határozatot [az elfogadásának napja]  -tól/-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök

11 A Bizottság 1046/2012/EU rendelete (2012. november 8.) az új regionális bontásra vonatkozó idősorok 
továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 
1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 310., 2012.11.9., 34. o.).
* A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a Hivatalos Lapban való kihirdetését megelőzően.
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INDOKOLÁS

I. Háttér-információk

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő 
támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások 
következményei által sújtott munkavállalóknak. 

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2020/2093/EU, 
Euratom rendelet12 8. cikke (1) bekezdésének, valamint az 1309/2013/EU rendelet13 15. 
cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2018-as árakon számított) 186 
millió EUR-s maximális éves összeget. 

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére 
vonatkozó ütemtervről szóló, 2020. december 16-i intézményközi megállapodás14 9. pontja 
szerint a Bizottság az alap aktiválása érdekében – a kérelem kedvező elbírálása esetén – 
javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak az alap igénybevételére, és egyidejűleg benyújtja 
a megfelelő átcsoportosítási kérelmet.

II. Észtország kérelme és a Bizottság javaslata 

2020. november 12-én Észtország EGF/2020/002EEtourism referenciaszámmal kérelmet 
nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt, miután az Eesti (EE00) 
NUTS 2 szintű régióban15 a turizmushoz kapcsolódó ágazatokban 10 080 elbocsátás16 történt. 

A kérelem értékelése után a Bizottság az EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése 
alapján megállapította, hogy az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás odaítélésének 
feltételei teljesülnek. 

A Bizottság 2021. március 31-én határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap Észtország javára történő igénybevételére, hogy támogassa 
kb. 5060 célzott kedvezményezett, vagyis az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati 
osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti következő 14 gazdasági ágazatban: ágazat 
(Gépjármű- és motorkerékpár nagy- és kiskereskedelme, javítása), 49. ágazat (Szárazföldi, 
csővezetékes szállítás), 50. ágazat (Vízi szállítás), 51. ágazat (Légi szállítás), 52. ágazat 
(Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység), 55. ágazat (Szálláshely-szolgáltatás), 56.ágazat 
(Vendéglátás), 74.ágazat (Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység), 77.ágazat 
(Kölcsönzés, operatív lízing), 79. ágazat (Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás), 
90. ágazat (Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység), 91. ágazat (Könyvtári, levéltári, 
múzeumi, egyéb kulturális tevékenység), 92. ágazat (Szerencsejáték, fogadás), 93. ágazat 
(Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység) – amely ágazatok mindegyike kapcsolódik 
Észtország turisztikai ágazatához – munkáját vesztett alkalmazott vagy önálló vállalkozó 
munkaerő-piaci visszailleszkedését;

12 HL L 433. I, 2020.12.22., 15. o.
13 HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
14 HL L 433I., 2020.12.22., 28. o.
15 Észtország nem oszlik NUTS 2 szintű régiókra.
16 Az EGAA-rendelet 3. cikke értelmében.
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mivel több, a NACE Rev. 2. szerinti gazdasági ágazatról van szó, Észtország a 4. cikk (2) 
bekezdése alapján nyújtott be az EGAA-ra vonatkozó kérelmet, mivel a 4. cikk (1b) 
bekezdésének rendelkezései nem teljesülnek. A Bizottság elfogadja a kivételt, és 
elfogadhatónak ítéli a kérelmet.

Ez a 2020. évben csupán a második kérelem és az első, amely a 2021. évi költségvetés 
keretében, valamint az új többéves pénzügyi keret (a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. december 17-i (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi 
rendelet17 és a 2020. december 16-i intézményközi megállapodás) során kerül elbírálásra. A 
2021. évi költségvetés tartalék költségvetési sorokkal rendelkezik a (2021 előtti) EGAA-
kifizetésekre, amelyeket a 2014–2020-as EGAA-rendelet alapján igénybe vett kifizetésekre 
kerül felhasználásra. A 2021–2027-es időszakra vonatkozó EGAA-rendelet (2018/0202(COD)) 
vitája szerepel az áprilisi plenáris ülés napirendjén, de ez nem lesz hatással sem erre az eljárásra, 
sem pedig a 2014–2020-as korábbi program keretében történő igénybevétellel kapcsolatos 
jövőbeli eljárásokra.

Az elbocsátott munkavállalók 10 080 fős létszámát úgy számították ki, hogy összeadták a 
csoportos létszámcsökkentésben érintett 3873 munkavállaló, a munkaszerződés tényleges 
megszüntetése vagy lejárta miatt elbocsátott 4492 munkavállaló, valamint – a tevékenységük 
beszüntetésének napja szerint – 1715 önálló vállalkozó számát. A létszámot a nemzeti 
jogszabályokkal vagy közigazgatási rendelkezésekkel összhangban határozták meg.

A kérelem 5 060 elbocsátott munkavállalóra és önálló vállalkozóra vonatkozik, és az EGAA-
ból összesen 4 474 480 EUR igénybevételére irányul Észtország javára, ami a javasolt 
intézkedések összköltségének 60%-át teszi ki.

Az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős 
strukturális változások közötti kapcsolat bizonyítása érdekében Belgium a kérelmet a Bizottság 
azon nyilatkozatára alapozza, amely szerint a globális egészségügyi válság globális gazdasági 
válságot eredményezett, és erre válaszul született a Bizottság helyreállítási terve, amely 
kifejezetten az EGAA-t nevezi meg egyik eszközének18. 

2019-ben a turizmusból származó észtországi bevételek 2,1 milliárd euróval új rekordot értek 
el, amelyből 1,6 milliárd eurót a nemzetközi turizmus generált. Észtország az idegenforgalmat 
a versenyképesség szempontjából jelentős ágazatnak tekintette, és jelentős beruházásokat 
eszközölt annak fejlesztése érdekében. Észtország azzal érvel, hogy 2020 folyamán az észt 
gazdaság teljes forgalma jelentős, 9,5 %-os visszaesést szenvedett el. A legnagyobb 
veszteségek az idegenforgalmi ágazatot érték. Az idegenforgalmi ágazat forgalma csak 2020 
első felében 19%-kal (943 millió EUR) csökkent. Az idegenforgalmi ágazatban 2020 első 
felében a visszaesés az utazási irodák és az utazásszervezők (57,9%), valamint a szálláshely-
szolgáltatók (50,9%) körében volt a legerőteljesebb. 

Az elbocsátott munkavállalóknak és önálló vállalkozóknak biztosítandó ötféle intézkedés, 
melyekhez az EGAA társfinanszírozását kérték, az alábbiak: 

a. Munkaerőpiaci képzést biztosítanak a kedvezményezettek számára, hogy új 
készségeket és képesítéseket szerezzenek foglalkoztatási lehetőségeik javítása 

17 HL L 433I., 2020.12.22., 11. o.
18 COM(2020)0442.



PE691.275v02-00 12/18 RR\1231289HU.docx

HU

érdekében. A kiválasztott képzések magukban foglalhatnak 
nyelvtanfolyamokat, szakmai képesítéseket, vállalkozói készségeket, valamint a 
mobilitást elősegítő készségeket, például a járművezetést. A képzések a 
kedvezményezettek egyéni terveihez, valamint a munkaerőpiac jelenlegi és 
jövőbeli tendenciáihoz igazodnak.

b. Vállalkozásindítási támogatás és kiegészítő támogatás, személyenként 
legfeljebb 6000 EUR, valamint legfeljebb 2500 EUR összegű kiegészítő 
támogatás nyújtható új vállalkozás alapításához, a kedvezményezett által 
benyújtott részletes üzleti tervben szereplő költségvetés alapján.

c. Tanulószerződéses gyakorlati képzések új szakmai készségek és gyakorlati 
ismeretek közvetlen munkahelyi elsajátítására.

d. A formális tanulmányok támogatása – A formális tanulmányok költségeinek 
megtérítése annak érdekében történik, hogy a kedvezményezettek formális 
keretek között szakképzésben vagy felsőoktatásban vegyenek részt. A 
támogatás fedezi a szakképzésben, a szakmai felsőoktatásban vagy az 
akkreditált intézményben alapképzésben való részvétel költségeit és a 
tandíjakat.

e. A kedvezményezettek képzési és egyéb juttatásai az aktív intézkedésekben való 
részvételük támogatására szolgálnak.

Tekintettel arra, hogy a kedvezményezettek nagy része nem rendelkezik szakképesítéssel vagy 
csak alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, a formális tanulmányok támogatása fontos a 
jövőbeli foglalkoztatásuk szempontjából. Ezért elsőbbséget élveznek azok a 
kedvezményezettek, akik nem rendelkeznek előzetes végzettséggel vagy elavult végzettséggel, 
pl. több mint 15 éve szerzett diplomával rendelkeznek. Ezen túlmenően az intézkedések 
figyelembe veszik a jelenlegi észt munkaerőpiaci helyzetet, nagyobb hangsúlyt fektetve az 
azokon a szakmai területeken folytatott tanulmányi programokra, amelyeken egyre nagyobb a 
munkaerő iránti igény.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti 
támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és 
nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

Észtország megadta a szükséges információkat a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések 
értelmében az érintett vállalkozások számára kötelező intézkedésekről. Megerősítették, hogy 
az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti ezeket az intézkedéseket.

Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 4 474 480 euró összegnek az EGAA-tartalékból 
(30 04 02) az EGAA-ra vonatkozó (2021 előtti) (16 02 99 01) költségvetési sorba való 
átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz. Egyetértés hiánya 
esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztető 
eljárást kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a 
folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz 
benyújtott kérelmek elbírálásához.
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LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt
elnök
Költségvetési Bizottság
Wiertz 05U012
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről – 
EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (2021/0076(BUD))

Tisztelt Elnök Úr! 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) és annak az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja, amelynek elnöke Tomáš Zdechovský, 
az EMPL alelnöke, megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az 
EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (Észtország) ügyben, és a következő véleményt fogadta 
el.

Az EMPL bizottság és a munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő 
igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése 
nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Tisztelettel:

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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JAVASLATOK

Az EMPL bizottság megjegyzései az alábbi megfontolásokon alapulnak:

A. mivel az észt hatóságok e kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjától eltérést biztosító 4. cikke (2) bekezdésében említett beavatkozási kritérium 
alapján nyújtották be, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc 
hónapos referencia-időszak alatt egy tagállam ugyanazon NUTS 2 szintű régiójában 
vagy két egymással határos NUTS 2 szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. 
rendszer ágazati szintjén meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő 
vállalatoktól legalább 500 munkavállalót bocsássanak el; mivel az elbocsátásokra nem 
ugyanabban a gazdasági ágazatban került sor, a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjától 
való, a 4. cikk (2) bekezdésében előírt eltérés alkalmazandó;

B. mivel Észtország kérelme 1715, tevékenységét megszüntető önálló vállalkozóra, 
valamint az észt idegenforgalmi ágazatból elbocsátott 8365 munkavállalóra vonatkozik, 
akik közül 3873-at a hatóságoknak bejelentett csoportos létszámcsökkentések során 
bocsátottak el; a csoportos létszámcsökkentés összesen 68 vállalkozást, és 
vállalkozásonként 5–1440 munkavállalót érint; a támogatható kedvezményezettek 
száma összesen 10 080;

C. mivel az ágazat munkavállalói közé nagy arányban tartoznak alacsony képzettségű 
munkavállalók, szakképesítéssel nem rendelkezők, fiatalok, idénymunkások és 
részmunkaidős munkavállalók, valamint sok önálló vállalkozó; mivel az ágazatot a kkv-
k uralják, amelyeknek a nagyobb vállalatokhoz képest gyengébb a válságokkal 
szembeni rezilienciájuk;

D. mivel az elbocsátásokhoz és a tevékenység beszüntetéséhez vezető események 2020 
elején váratlanul következtek be a Covid19-világjárvány globális terjedése és az ahhoz 
kapcsolódó gazdasági válság miatt, amely különösen súlyosan érintette az 
idegenforgalmi ágazatot, a nemzetközi mozgás hirtelen korlátozásával, ami a 
nemzetközi utazás és turizmus erőteljes és előre nem látható csökkenését eredményezte;

E. mivel ez az első kérelem, amely a Covid19-világjárványhoz kapcsolódik;

F. mivel a Covid19-járvány terjedése előtt az észt idegenforgalmi ágazat rekordszámú 
látogatót fogadott; 2019-ben a szálláshely-szolgáltatók 5,3%-kal több nemzetközi 
turistát és 5,9%-kal több belföldi turistát fogadtak az előző évhez képest; a nemzetközi 
turisták aránya magas volt, az összes tartózkodás közel 60%-át tette ki; a válságot 
megelőzően Észtországban az idegenforgalmi kiadások 90%-a a nemzetközi 
turizmusból származott, míg az OECD-országok átlaga 25% körül volt;

G. mivel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap a munkavállalóknak nyújtott 
támogatás révén segítheti a fenntarthatóbb turizmusra való átállást, és ezáltal lehetővé 
teheti Európa számára természeti és kulturális örökségének és erőforrásainak 
megőrzését és népszerűsítését, miközben új lehetőségeket kínál a munkahelyteremtésre 
és innovatív vállalkozások létrehozására;

H. mivel Észtországban a foglalkoztatás csökkentett munkaidős rendszereken és a SURE 
eszközön keresztül történő fenntartását célzó nemzeti és európai támogatást egyaránt 
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felhasználták a Covid19-világjárvány és a kapcsolódó munkaerő-piaci válság hatásainak 
enyhítésére;

I. mivel Észtország megadta a szükséges információkat a nemzeti jog vagy a kollektív 
szerződések értelmében az érintett vállalatra nézve kötelező intézkedésekről; 
megerősítette, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti 
ezeket az intézkedéseket;

J. mivel az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban Észtország 
kérelme elfogadhatónak tekinthető, mivel az elbocsátások súlyos hatással járnak a 
foglalkoztatottságra és a nemzeti gazdaságra nézve;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy az észt kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy 
ezért Észtország a benyújtott kérelem tekintetében 4 474 480 EUR pénzügyi 
hozzájárulásra jogosult, amely a javasolt intézkedések összköltségének 60%-át teszi ki;

2. megállapítja, hogy valamennyi eljárási követelmény teljesült;

3. megjegyzi, hogy a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása a 
munkaerőpiaci szolgáltatások és juttatások alapítványa, amelyből az Észt 
Munkanélküli-biztosítási Alap (EUIF) állami foglalkoztatási szolgálatként aktív 
munkaerőpiaci intézkedéseket biztosít Észtországban; az alapítvány a munkanélküli-
biztosítási segélyalap – az elbocsátások és a munkáltatók fizetésképtelensége esetén járó 
ellátások vagyonkezelői alapja – eszközeiből, valamint az állami költségvetésből a 
Szociális Ügyek Minisztériumán keresztül juttatott pénzeszközökből működik;

4. megjegyzi, hogy Észtország jelezte, hogy a személyre szabott szolgáltatások koordinált 
csomagját valamennyi érdekelttel egyeztetve dolgozták ki; az EUIF felügyelőbizottsága 
2020. szeptember 7-én megvitatta és jóváhagyta az összehangolt csomag általános 
vázlatát, és az igazgatóság ülésein rendszeresen megvitatja az EGAA-intézkedések 
előrehaladását; az igazgatótanács tagjai a szociális partnerek, nevezetesen az Észt 
Munkaadók Szövetségének két tagja, az Észt Szakszervezetek Szövetségének egy tagja 
és az Észt Munkavállalói Szervezetek Szövetségének egy tagja;

5. üdvözli különösen az olyan aktív munkaerőpiaci intézkedések beépítését, mint az új 
készségek és képesítések megszerzését célzó munkaerőpiaci képzés, a 
vállalkozásindításhoz és a nyomon követéshez nyújtott támogatások, a munkahelyi 
tanulásra irányuló tanulószerződéses gyakorlati képzések és a formális tanulmányok 
támogatása, amelyek a személyre szabott szolgáltatások teljes csomagjának 76,35%-át 
teszik ki;

6. megjegyzi, hogy az elbocsátott munkavállalók profiljának elemzését követően további 
konzultációkra kerül sor az idegenforgalmi ágazat képviselőivel; a korösszetétel, az 
iskolai végzettség és a kedvezményezettek egyéb jellemzőinek figyelembevétele mellett 
meghatározásra kerül a legmegfelelőbb támogatási forma; emellett tervben van az Észt 
Szálloda- és Étteremszövetség lehetséges hozzájárulása néhány ágazati képzési 
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