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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Estijos paraišką 
„EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism“
(COM(2021)0151 – C9-0127/2021 – 2021/0076(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2021)0151 – C9-0127/2021),

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 
(2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/20061 (toliau – EGF 
reglamentas),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 
2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa2, ypač į jo 
8 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos 
Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų 
nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo3 (toliau 
– 2020 m. gruodžio 16 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 9 punktą,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0158/2021),

A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą 
dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir 
ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir 
biudžetines priemones; kadangi ši pagalba yra darbuotojams ir įmonėms, kuriose jie 
dirbo, teikiama finansinė parama;

B. kadangi Estija, siekdama gauti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 
(EGF) lėšų po to, kai ekonomikos sektoriuose, kurie priskiriami NACE 2 red. skyriui 
(45 skyrius (Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė 
prekyba bei remontas), 49 skyrius (Sausumos transportas ir transportavimas 
vamzdynais), 50 skyrius (Vandens transportas), 51 skyrius (Oro transportas), 52 skyrius 
(Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla), 55 skyrius (Apgyvendinimo 

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
2 OL L 433 I, 2020 12 22, p. 11.
3 OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28.
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veikla), 56 skyrius (Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla), 74 skyrius (Kita profesinė, 
mokslinė ir techninė veikla), 77 skyrius (Nuoma ir išperkamoji nuoma), 79 skyrius 
(Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, kitų išankstinio užsakymo paslaugų ir 
susijusi veikla), 90 skyrius (Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla), 
91 skyrius (Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla), 92 skyrius (Azartinių 
žaidimų ir lažybų organizavimo veikla), 93 skyrius (Sportinė veikla, pramogų ir poilsio 
organizavimo veikla)) NUTS 2 lygio regione (EE00) Estijoje4, užimtumas sumažėjo 
10 080 darbo vietų5, pateikė paraišką „EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism“ ir nurodė 
2020 m. kovo 13 d. – 2020 m. lapkričio 11 d. ataskaitinį laikotarpį;

C. kadangi paraiška susijusi su 1 715 Estijos turizmo sektoriuje savarankiškai dirbančiais 
asmenimis, kurių veikla nutrūko, ir 8 365 darbuotojais, kurie buvo atleisti;

D. kadangi paraiška pagrįsta EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytais intervencijos 
kriterijais, pagal kuriuos leidžiama išskirtinėmis aplinkybėmis, ypač tais atvejais, kai 
teikiamos kolektyvinės su MVĮ susijusios paraiškos, paraišką laikyti priimtina, net jei ji 
nevisiškai atitinka to reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, kai 
darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos užimtumo lygiui ir vietos, regioninei ar 
nacionalinei ekonomikai;

E. kadangi įvykiai, dėl kurių buvo atleisti darbuotojai ir nutraukta veikla, netikėtai atsirado 
2020 m. pradžioje dėl COVID-19 pandemijos plitimo pasaulyje ir susijusios 
ekonomikos krizės, kuri ypač stipriai paveikė turizmo pramonę, o dėl staigių judėjimo 
apribojimų tarptautiniu mastu smarkiai ir nenumatytai sumažėjo tarptautinių kelionių ir 
turizmo mastas;

F. kadangi COVID-19 pandemija ir po jos kilusi pasaulinė ekonomikos krizė itin sukrėtė 
Estijos ekonomiką, ypač turizmo sektorių, kuriame prieš krizę 90 proc. turizmo įplaukų 
Estijoje sudarė tarptautinio turizmo teikiamos įplaukos (EBPO valstybių vidurkis sudaro 
apie 25 proc.);

G. kadangi 2019 m. Estijos turizmo pajamos pasiekė naują rekordą – 2,1 mlrd. EUR ir 
turizmas buvo laikomas svarbiu sektoriumi Estijos konkurencingumui, be to, buvo 
skirta labai daug investicijų šiam sektoriui plėtoti;

H. kadangi turizmo sektoriuje vyrauja MVĮ – šios įmonės pasižymi mažesniu atsparumu 
krizėms, lyginant su didesnėmis bendrovėmis, ir MVĮ sudaro 79,2 proc. visos darbo 
jėgos Estijoje;

I. kadangi Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, teikdamas paramą 
darbuotojams, gali padėti pereiti prie tvaresnio turizmo ir taip sudaryti sąlygas Europai 
išsaugoti ir populiarinti savo gamtos ir kultūros paveldą bei išteklius, kartu suteikiant 
naujų galimybių kurti darbo vietas ir steigti novatoriškas įmones;

J. kadangi Komisija paskelbė, jog COVID-19 sveikatos krizė sukėlė ekonomikos krizę, 
nustatė ekonomikos gaivinimo planą ir atkreipė dėmesį į tai, kad EGF turi būti 

4 Estijos Respublika nėra suskirstyta į NUTS 2 lygmens regionus.
5 Kaip tai suprantama EGF reglamento 3 straipsnyje.
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naudojamas kaip nepaprastosios padėties priemonė6 teikiant paramą žmonėms, kurie dėl 
pasaulinės ekonomikos krizės neteko darbo;

K. kadangi Estijoje, siekiant sušvelninti COVID-19 pandemijos ir susijusios krizės poveikį 
darbo rinkai, buvo pasinaudota tiek nacionaline, tiek Europos parama siekiant išlaikyti 
užimtumą taikant sutrumpinto darbo laiko tvarką ir Europos laikinos paramos priemonę 
nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE);

L. kadangi tai yra pirmasis EGF lėšų mobilizavimas dėl COVID-19 krizės po to, kai į 
rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2020/000 TA 
2020 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)7 buvo įtrauktas teiginys, kad 
EGF lėšos gali būti mobilizuotos siekiant remti dėl COVID-19 sukeltos pasaulinės 
krizės visam laikui atleistus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis nekeičiant 
reglamento (ES) 1309/2013;

1. pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
sąlygos ir kad Estija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 4 474 480 EUR 
dydžio paramą, kuri sudaro 60 proc. visų išlaidų, siekiančių 7 457 468 EUR, ir apima 
prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų išlaidas (7 452 468 EUR) ir 
parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo 
veiklos išlaidas (5 000 EUR);

2. pažymi, kad Estijos institucijos paraišką pateikė 2020 m. lapkričio 12 d. ir kad Estijai 
pateikus papildomą informaciją Komisija 2021 m. kovo 31 d. baigė savo vertinimą ir tą 
pačią dieną informavo Parlamentą; 

3. pažymi, kad paraiška susijusi su iš viso 10 080 Estijos turizmo sektoriaus darbuotojų, 
1 715 savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių veikla nutrūko, ir 8 365 darbuotojais, 
kurie buvo atleisti; apgailestauja, jog Estija tikisi, kad tik 5 060 iš visų kriterijus 
atitinkančių paramos gavėjų dalyvaus įgyvendinant šias priemones (tiksliniai paramos 
gavėjai);

4. primena, jog manoma, kad turizmo sektoriaus darbuotojų, įskaitant menkai 
kvalifikuotus darbuotojus, darbuotojus, neturinčius profesinės kvalifikacijos, jaunimą ir 
sezoninius bei ne visą darbo dieną dirbančius darbuotojus, atleidimas iš darbo turės 
didelį poveikį visuomenei;

5. pabrėžia, kad daugiau nei 60 proc. reikalavimus atitinkančių asmenų yra moterys, 
priklausančios labiausiai nukentėjusiai – 30–64 metų amžiaus – grupei;

6. pažymi, kad Estija 2021 m. sausio 1 d. pradėjo teikti prie individualių poreikių 
pritaikytas paslaugas tiksliniams paramos gavėjams ir kad laikotarpis, kuriuo galima 
gauti finansinę EGF paramą išlaidoms finansuoti, yra 2021 m. sausio 1 d. – 2023 m. 
sausio 1 d., išskyrus formaliojo švietimo ar mokymo kursų (įskaitant profesinį 
mokymą), kurie trunka dvejus ar daugiau metų, išlaidas – jos laikomos tinkamomis 

6 COM(2020) 0442.
7 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0141.
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finansuoti iki 2023 m. liepos 1 d.;

7. primena, kad prie asmeninių poreikių pritaikytos paslaugos turi būti teikiamos 
darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims įgyvendinant šiuos veiksmus: 
pasiruošimo darbo rinkai mokymus, verslo pradžios subsidijas ir paskesnę paramą, 
pameistrystę, paramą formaliosioms studijoms ir mokymo išmokas, įskaitant profesinio 
mokymo išmokas;

8. pažymi, kad pirmąsias administracines išlaidas, susijusias su EGF paramos 
įgyvendinimu, Estija patyrė 2021 m. sausio 1 d. ir kad parengiamosios, valdymo, 
informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos išlaidos laikomos 
tinkamomis finansuoti teikiant EGF finansinę paramą nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2023 m. liepos 1 d.;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad nacionalinį išankstinį finansavimą ar bendrąjį finansavimą 
teikia Darbo rinkos paslaugų ir išmokų fondas, iš kurio lėšų Estijos nedarbo draudimo 
fondas (EUIF), veikdamas kaip valstybinė užimtumo tarnyba, Estijoje teikia aktyvias 
darbo rinkos priemones; pažymi, kad Fondas sudarytas iš nedarbo draudimo išmokų 
patikos fondo – patikos fondo, iš kurio mokamos išmokos darbuotojų atleidimo ir 
darbdavių nemokumo atvejais, – turto ir lėšų, per Socialinių reikalų ministeriją skiriamų 
iš valstybės biudžeto;

10. palankiai vertina tai, kad Estijoje, konsultuojantis su atitinkamomis institucijomis ir 
atstovų asociacijomis, parengtas bendrai koordinuojamas prie asmeninių poreikių 
pritaikytų paslaugų paketas ir kad pažangą aptars EUIF priežiūros valdyba, į kurią įeina 
socialiniai partneriai, būtent: du nariai – Estijos darbdavių konfederacijos atstovai, 
vienas – Estijos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas, vienas – Estijos darbuotojų 
sąjungų konfederacijos atstovas; palankiai vertina tolesnes konsultacijas su turizmo 
sektoriaus atstovais, kurios bus baigtos išanalizavus atleistų darbuotojų profilius;

11. pažymi, kad išanalizavus atleistų darbuotojų profilius bus vykdomos tolesnės 
konsultacijos su turizmo sektoriaus atstovais ir kad atsižvelgus į paramos gavėjų 
amžiaus struktūrą, išsilavinimo profilį ir kitas ypatybes bus nustatyta, kokia parama 
būtų tinkamiausia; be to, pažymi, kad Estijos viešbučių ir restoranų asociacija planuoja 
prisidėti rengiant tam tikras su šia ekonomikos sritimi susijusias mokymo priemones;

12. pažymi, kad Estijos institucijos patvirtino, jog reikalavimus atitinkantiems veiksmams 
neteikiama pagalba naudojant kitas Sąjungos lėšas ar kitas finansines priemones; 

13. pakartoja, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, kuriuos įmonės turi vykdyti pagal 
nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis;

14. ragina Komisiją kuo greičiau įvertinti EGF paramos prašymus ir mobilizuoti EGF lėšas, 
kad būtų sumažintas spaudimas nacionalinėms socialinės apsaugos sistemoms COVID-
19 krizės sąlygomis;

15. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

16. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis 
būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;



RR\1231289LT.docx 7/17 PE691.275v02-00

LT

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.
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PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 
Estijos paraišką „EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism“ 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 
1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), 
kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.  1927/20061, ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 
Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 
biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant 
veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo2, ypač į jo 9 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti 
paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla 
nutrūko dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių 
pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba 
dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į 
darbo rinką;

(2) EGF lėšų didžiausia metinė suma negali viršyti 186 mln. EUR (2018 m. kainomis), kaip 
nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2020/20933 8 straipsnio 1 dalyje;

(3) 2020 m. lapkričio 12 d. Estija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų 
atleidimo ir veiklos nutraukimo (toliau – darbuotojų atleidimas) Estijoje turizmo 
sektoriuje, kurį sudaro ekonomikos sektoriai, priskiriami Europos bendrijos statistinio 
ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE) 2 red. 45 skyriui (Variklinių 
transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas), 49 
skyriui (Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais), 50 skyriui (Vandens 
transportas), 51 skyriui (Oro transportas), 52 skyriui (Sandėliavimas ir transportui 
būdingų paslaugų veikla), 55 skyriui (Apgyvendinimo veikla), 56 skyriui (Maitinimo ir 
gėrimų teikimo veikla), 74 skyriui (Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla), 77 
skyriui (Nuoma ir išperkamoji nuoma), 79 skyriui (Kelionių agentūrų, ekskursijų 
organizatorių, kitų išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla), 90 skyriui 
(Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla), 91 skyriui (Bibliotekų, archyvų, 
muziejų ir kita kultūrinė veikla), 92 skyriui (Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo 

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
2 OL L 433 I, 2020 12 22, p. 29.
3 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa (OL L 433 I, 2020 12 22, p. 15).
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veikla) ir 93 skyriui (Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla). Estijos 
Respublika yra vienas Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS)4 2 lygio 
regionas. Paraiška buvo papildyta pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 
dalį pateikta papildoma informacija. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai 
nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 
straipsnyje;

(4) pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 2 dalį Estijos paraiška laikoma 
priimtina, kadangi darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos užimtumui ir šalies 
ekonomikai;

(5) todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 4 474 480 EUR suma finansinei paramai pagal 
Estijos pateiktą paraišką suteikti;

(6) siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo 
priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SRENDIMĄ:

1 straipsnis
2021 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 4 474 480 EUR įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis 
taikomas nuo [jo priėmimo dienos].

Priimta Briuselyje.

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Pirmininkas Pirmininkas

4 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1046/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (OL L 310, 2012 11 9, p. 34).
 Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant OL.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindiniai faktai

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą 
pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos 
pokyčių.

Vadovaujantis Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–
2027 m. daugiametė finansinė programa5, 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Reglamento (ES) 
Nr. 1309/20136 15 straipsnio nuostatomis, fondo lėšos negali viršyti daugiau kaip 186 mln. 
EUR kasmetinės maksimalios sumos (2018 m. kainomis).

Kalbant apie procedūrą, vadovaujantis 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos 
Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų 
išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo7 9 punktu, Komisija, 
siekdama mobilizuoti fondo lėšas, jei paraiška įvertinta teigiamai, biudžeto valdymo institucijai 
pateikia pasiūlymą mobilizuoti fondo lėšas ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas.

II. Estijos paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2020 m. lapkričio 12 d. Estija pateikė paraišką „EGF/2020/002 EE tourism“ finansinei paramai 
iš EGF mobilizuoti, nes įvairiuose pagalbiniuose sektoriuose, susijusiuose su turizmu NUTS 
2 lygmens regione (Eesti (EE00))8, iš darbo buvo atleista 10 080 darbuotojų9.

Įvertinusi šią paraišką Komisija, laikydamasi visų EGF reglamento taikytinų nuostatų, padarė 
išvadą, kad EGF finansinės paramos suteikimo sąlygos yra įvykdytos.

2021 m. kovo 31 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo iš EGF mobilizuoti lėšų Estijai, 
taip siekiant padėti vėl integruotis į darbo rinką apie 5 060 tikslinių paramos gavėjų, t. y. 
darbuotojams, kurie buvo atleisti iš darbo, ar savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla 
nutrūko, ekonomikos sektoriuose, kurie priskiriami NACE 2 red. skyriui (45 skyrius 
(Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas), 
49 skyrius (Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais), 50 skyrius (Vandens 
transportas), 51 skyrius (Oro transportas), 52 skyrius (Sandėliavimas ir transportui būdingų 
paslaugų veikla), 55 skyrius (Apgyvendinimo veikla), 56 skyrius (Maitinimo ir gėrimų teikimo 
veikla), 74 skyrius (Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla), 77 skyrius (Nuoma ir 
išperkamoji nuoma), 79 skyrius (Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, kitų išankstinio 
užsakymo paslaugų ir susijusi veikla), 90 skyrius (Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo 
veikla), 91 skyrius (Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla), 92 skyrius (Azartinių 
žaidimų ir lažybų organizavimo veikla), 93 skyrius (Sportinė veikla, pramogų ir poilsio 
organizavimo veikla)), – visi šie sektoriai susiję su Estijos turizmo sektoriumi.

5 OL L 433 I, 2020 12 22, p. 15.
6 OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
7 OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28.
8 Estijos Respublika nėra suskirstyta į NUTS 2 lygmens regionus.
9 Kaip tai suprantama EGF reglamento 3 straipsnyje.
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Kadangi nukentėjo keli NACE 2 red. skyriui priskiriami sektoriai, Estija pateikė paraišką EGF 
pagal 4 straipsnio 2 dalį, nes neišpildytos 4 straipsnio 1b dalies sąlygos. Komisija sutinka 
priimti šią išimtį ir mano, kad paraiška yra priimtina.

Tai yra tik antroji paraiška dėl 2020 m. ir pirmoji, nagrinėta turint 2021 m. biudžetą, įskaitant 
naują DFP (2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo 
nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa10, ir 2020 m. gruodžio 16 d. 
Tarpinstitucinis susitarimas). 2021 m. biudžete numatytos rezervinės biudžeto eilutės EGF 
mokėjimams (iki 2021 m.), kurios naudojamos mokėjimams, mobilizuotiems pagal 2014–
2020 m. EGF reglamentą. Balandžio mėn. numatyta per plenarinę sesiją rengti diskusijas dėl 
kito –2021–2027 m. – EGF reglamento (2018/0202(COD)), tačiau tai neturi poveikio nei šiai, 
nei kuriai kitai būsimai procedūrai dėl lėšų mobilizavimo pagal senąją – 2014–2020 m. – 
programą.

10 080 iš darbo atleistų darbuotojų skaičius gautas sudėjus 3 873 darbuotojus, kurie atleisti per 
masinio atleidimo procedūras, 4 492 darbuotojus, kurių darbo sutartis nutraukta de facto ar jos 
galiojimas pasibaigė, ir 1 715 savarankiškai dirbančių asmenų, kurių veiklos nebuvo galima 
vykdyti dėl nacionalinės teisės ar administracinių nuostatų.

Ši paraiška pateikta dėl 5 060 darbuotojų, kurie atleisti iš darbo, ir savarankiškai dirbančių 
asmenų ir yra susijusi su iš viso 4 474 480 EUR sumos mobilizavimu iš EGF Estijai – tai sudaro 
60 proc. visų siūlomų veiksmų išlaidų.

Siekdama nustatyti sąsają tarp darbuotojų atleidimo iš darbo ir su globalizacija susijusių 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, Estija savo paraišką grindžia 
Komisijos teiginiu, kad pasaulinė sveikatos krizė sukėlė pasaulinę ekonomikos krizę, kurios 
padariniai šalinami pagal Komisijos ekonomikos gaivinimo planą, kuriame akivaizdžiai 
nurodyta, jog EGF yra viena iš šio plano priemonių11.

2019 m. Estijos turizmo pajamos pasiekė naują rekordą – 2,1 mlrd. EUR, o iš jų 1,6 mlrd. EUR 
gauta iš tarptautinių turistų. Turizmo sektorius laikomas svarbiu sektoriumi Estijos 
konkurencingumui, be to, buvo skirta labai daug investicijų šiam sektoriui plėtoti. Estija teigia, 
kad 2020 m. visa Estijos ekonomikos apyvarta gerokai sumažėjo – net 9,5 proc. Turizmo 
sektorius patyrė didžiausių nuostolių. Vien per pirmą 2020 m. pusmetį turizmo sektoriaus 
apyvarta sumenko 19 proc. (943 mln. EUR). Per 2020 m. pirmą pusmetį turizmo sektoriuje 
labiausiai sumažėjo kelionių agentūrų ir keliones organizuojančių įmonių (57,9 proc.), taip pat 
apgyvendinimo paslaugų teikėjų (50,9 proc.) apyvarta.

Atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bus pasiūlyti šie penkių rūšių 
veiksmai, kuriuos prašoma bendrai finansuoti EGF lėšomis:

a) pasiruošimo darbo rinkai mokymai (kad paramos gavėjai įgytų naujų įgūdžių 
bei kvalifikacijų ir turėtų daugiau galimybių įsidarbinti. Gali būti suteikiama 
galimybė rinktis kalbų kursus, mokymus profesinei kvalifikacijai įgyti, 
verslumo įgūdžių ir judumą didinančių įgūdžių ugdymo mokymus, pvz., 
vairavimo kursus. Mokymai pritaikomi atsižvelgiant į paramos gavėjų 
individualius planus ir esamas bei būsimas tendencijas darbo rinkoje);

10 OL L 433 I, 2020 12 22, p. 11.
11 COM(2020)0442 final.
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b) verslo pradžios subsidija ir paskesnė parama (naujai bendrovei įsteigti asmeniui 
gali būti skiriama ne didesnė kaip 6 000 EUR dotacija ir iki 2 500 EUR paskesnė 
parama, remiantis paramos gavėjo pateiktame išsamiame verslo plane išdėstytu 
biudžetu);

c) pameistrystė siekiant įgyti naujų profesinių įgūdžių ir praktinių žinių tiesiogiai 
darbo vietoje;

d) parama formaliosioms studijoms (formaliųjų studijų mokesčio padengimas, 
siekiant paskatinti paramos gavėjus pradėti formaliąsias profesines ar aukštojo 
mokslo studijas. Iš paramos padengiamos dalyvavimo profesinio mokymo, 
profesinio aukštojo mokslo arba bakalauro studijų programoje išlaidos ir 
mokestis už mokslą akredituotoje įstaigoje);

e) mokymo išmokos ir kitos išmokos, skiriamos paramos gavėjams siekiant 
paremti jų dalyvavimą įgyvendinant aktyvias priemones.

Kadangi didelė paramos gavėjų dalis neturi profesinės kvalifikacijos, jų kvalifikacija įgyta 
seniai arba yra žemesnio išsilavinimo lygio, parama formaliosioms studijoms laikoma svarbia 
jų būsimam užimtumui. Todėl pirmumas teikiamas paramos gavėjams, kurie anksčiau nėra įgiję 
išsilavinimo arba kurių įgytas išsilavinimas nebeaktualus, pvz., diplomas gautas seniau nei prieš 
15 metų. Be to, įgyvendinant priemones bus atsižvelgiama į dabartinę padėtį Estijos darbo 
rinkoje ir daugiau dėmesio skiriama profesinių sričių, kuriose darbo jėgos poreikis auga, studijų 
programoms.

Kaip nurodo Komisija, nurodytos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos 
prie EGF reglamento 7 straipsnyje nustatytų reikalavimus atitinkančių veiksmų, ir nepakeičia 
pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Estija pateikė reikiamą informaciją apie veiksmus, kurių susijusios įmonės privalo imtis pagal 
nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis. Ji patvirtino, kad EGF finansinė parama 
nepakeis tokių veiksmų.

Tvarka

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė 
prašymą iš EGF rezervo (30 04 02) į EGF (iki 2021 m.) biudžeto eilutę (16 02 99 01) perkelti 
bendrą 4 474 480 EUR sumą. Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip 
numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį 
procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms 
gauti.
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UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Biudžeto komiteto
pirmininkui
Johanui Van Overtveldtui
Wiertz 05U012
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 
mobilizavimo pagal Estijos paraišką „EGF/2020/002 EE/Tourism“ 
(2021/0076(BUD))

Gerb. Pirmininke, 

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė, kuriai 
pirmininkauja EMPL komiteto pirmininko pavaduotojas Tomáš Zdechovský, apsvarstė 
klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal Estijos paraišką „EGF/2020/002 EE/Tourism“ ir 
priėmė toliau pateikiamą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją 
paraišką. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos 
sprendimui pervesti mokėjimus.

Pagarbiai

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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PASIŪLYMAI

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A. kadangi Estija pateikė paraišką laikydamasi EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje 
nustatytų intervencijos kriterijų, nukrypdama nuo 4 straipsnio 1 dalies b punkto 
kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš 
įmonių, kurios veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriuje apibrėžtame ekonomikos 
sektoriuje ir yra viename valstybės narės NUTS 2 lygio regione arba dviejuose 
gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, būtų buvę atleista ne mažiau kaip 500 
darbuotojų. Kadangi darbuotojai atleisti ne tame pačiame ekonomikos sektoriuje, 
taikoma nuo 4 straipsnio 1 dalies b punkto nukrypti leidžianti nuostata, numatyta 4 
straipsnio 2 dalyje;

B. kadangi Estijos paraiška susijusi su 1 715 Estijos turizmo sektoriuje savarankiškai 
dirbančių asmenų, kurių veikla nutrūko, ir 8 365 darbuotojais, kurie buvo atleisti, iš jų 
3 873 darbuotojai atleisti vykdant kolektyvinį darbuotojų atleidimą, apie kurį pranešta 
valdžios institucijoms. Kolektyvinis darbuotojų atleidimas vyko iš viso 68 įmonėse; 
kiekvienoje susijusioje įmonėje atleista nuo 5 iki 1 440 darbuotojų. Bendras 
reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų skaičius yra 10 080;

C. kadangi didelę sektoriaus darbuotojų dalį sudaro menkų įgūdžių darbuotojai, profesinės 
kvalifikacijos neturintys darbuotojai, jaunimas, taip pat sezoniniai ir ne visą darbo laiką 
dirbantys darbuotojai bei daug savarankiškai dirbančių asmenų. Kadangi sektoriuje 
vyrauja MVĮ, kurios yra mažiau atsparios krizei už didesnes bendroves;

D. kadangi įvykiai, dėl kurių buvo atleisti darbuotojai ir nutraukta veikla, netikėtai atsirado 
2020 m. pradžioje dėl COVID-19 pandemijos plitimo pasaulyje ir susijusios 
ekonomikos krizės, kuri ypač stipriai paveikė turizmo pramonę, o dėl staigių judėjimo 
apribojimų tarptautiniu mastu smarkiai ir nenumatytai sumažėjo tarptautinių kelionių ir 
turizmo mastas;

E. kadangi tai pirmoji paraiška, susijusi su pasauline COVID-19 pandemija;

F. kadangi prieš COVID-19 pandemiją Estijos turizmo sektorius fiksavo rekordinius 
atvykstančių turistų skaičius. 2019 m. apgyvendinimo paslaugų teikėjai priėmė 5,3 proc. 
daugiau tarptautinių turistų ir 5,9 proc. daugiau vietinių turistų nei prieš metus. 
Tarptautinių turistų dalis buvo žymiai didesnė – beveik 60 proc. visų nakvynių. Be to, 
prieš pandemiją ir susijusią ekonomikos krizę 90 proc. turizmo išlaidų Estijoje šaltinis 
buvo tarptautinis turizmas, nors EBPO šalių vidurkis buvo maždaug 25 proc.;

G. kadangi Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, teikdamas paramą 
darbuotojams, gali padėti pereiti prie tvaresnio turizmo ir taip sudaryti sąlygas Europai 
išsaugoti ir populiarinti savo gamtos ir kultūros paveldą bei išteklius, kartu suteikiant 
naujų galimybių kurti darbo vietas ir steigti novatoriškas įmones;

H. kadangi Estijoje, siekiant sušvelninti COVID-19 pandemijos ir susijusios krizės poveikį 
darbo rinkai, buvo pasinaudota tiek nacionaline, tiek Europos parama siekiant išlaikyti 
užimtumą taikant sutrumpinto darbo laiko tvarką ir Europos laikinos paramos priemonę 
nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE);
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I. kadangi Estija pateikė reikiamos informacijos apie veiksmus, kurie atitinkamai įmonei 
privalomi pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis. Patvirtinta, kad 
EGF finansinė parama šių veiksmų nepakeis;

J. kadangi pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 2 dalį Estijos paraiška 
laikoma priimtina, kadangi darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos užimtumui ir 
valstybės ekonomikai.

Dėl šių priežasčių Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Estijos paraiškos įtraukti toliau pateikiamus 
pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad tenkinami Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies 
b punkte nustatyti intervencijos kriterijai ir kad todėl Estija pagal pateiktą paraišką turi 
teisę gauti 4 474 480 EUR finansinę paramą, kuri sudaro 60 proc. visų siūlomų veiksmų 
išlaidų;

2. pažymi, kad įvykdyti visi procedūriniai reikalavimai;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad nacionalinį išankstinį finansavimą ar bendrąjį finansavimą 
teikia Darbo rinkos paslaugų ir išmokų fondas, iš kurio lėšų Estijos nedarbo draudimo 
fondas (EUIF), veikdamas kaip valstybinė užimtumo tarnyba, Estijoje teikia aktyvias 
darbo rinkos priemones. Fondas sudarytas iš nedarbo draudimo išmokų patikos fondo – 
patikos fondo, iš kurio mokamos išmokos darbuotojų atleidimo ir darbdavių nemokumo 
atvejais, – turto ir lėšų, per Socialinių reikalų ministeriją skiriamų iš valstybės biudžeto.

4. pažymi, jog Estija nurodė, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų 
paketas parengtas konsultuojantis su atitinkamomis institucijomis ir asociacijų atstovais. 
EUIF priežiūros valdyba 2020 m. rugsėjo 7 d. apsvarstė ir patvirtino bendrąjį suderinto 
paketo planą, o EGF priemonių taikymo pažanga bus reguliariai aptariama valdybos 
posėdžiuose. Socialiniai partneriai yra valdybos nariai, būtent: du nariai – Estijos 
darbdavių konfederacijos atstovai, vienas – Estijos profesinių sąjungų konfederacijos 
atstovas, vienas – Estijos darbuotojų sąjungų konfederacijos atstovas;

5. ypač palankiai vertina tai, kad įtraukiamos aktyvios darbo rinkos priemonės, pvz., 
pasiruošimo darbo rinkai mokymai, kad paramos gavėjai įgytų naujų įgūdžių bei 
kvalifikacijų, verslo pradžios subsidijos ir paskesnė parama, mokymosi darbo vietoje 
pameistrystė ir parama formaliosioms studijoms, kurios sudaro 76,35 proc. viso 
individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo;

6. pažymi, kad su turizmo sektoriaus atstovais bus išsamiau konsultuojamasi išanalizavus 
atleistų darbuotojų profilį. Atsižvelgiant į paramos gavėjų amžiaus struktūrą, 
išsilavinimo profilį ir kitas ypatybes, bus nustatyta, kokia parama būtų tinkamiausia. Be 
to, rengiant tam tikras su šia pramone susijusias mokymo priemones, galbūt planuoja 
prisidėti Estijos viešbučių ir restoranų asociacija.
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