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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism 
(2021/0076(BUD))

Κύριε πρόεδρε, 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) και η ομάδα εργασίας της 
σχετικά με το ΕΤΠ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της EMPL Tomáš Zdechovský, 
εξέτασαν το ζήτημα της κινητοποίησης του ΕΤΠ σε σχέση με την υπόθεση EGF/2020/002 
EE/Estonia Tourism και ενέκριναν την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον 
αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες 
παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία υπέβαλε την αίτηση βάσει των κριτηρίων 
παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, κατά παρέκκλιση από τα 
κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το 
οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια περιόδου 
αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό 
τομέα, σε επίπεδο κλάδου της NACE αναθ. 2, και οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε 
μία περιφέρεια ή σε δύο όμορες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 σε ένα κράτος μέλος. 
Δεδομένου ότι οι απολύσεις δεν πραγματοποιήθηκαν στον ίδιο οικονομικό τομέα, 
εφαρμόζεται η παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 2·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση της Εσθονίας αφορά 1 715 αυτοαπασχολούμενους, 
των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, και 8 365 εργαζόμενους που απολύθηκαν 
από τον κλάδο του τουρισμού στην Εσθονία, από τους οποίους 3 873 στο πλαίσιο 
ομαδικών απολύσεων που κοινοποιήθηκαν στις αρχές. Οι ομαδικές απολύσεις αφορούν 
68 επιχειρήσεις συνολικά, επηρεάζοντας 5 έως 1 440 εργαζόμενους ανά θιγόμενη 
επιχείρηση. Ο συνολικός αριθμός των επιλέξιμων δικαιούχων είναι 10 080·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους εργαζόμενους στον τομέα συγκαταλέγονται εργαζόμενοι 
με χαμηλή εξειδίκευση, εργαζόμενοι χωρίς επαγγελματικά προσόντα, νέοι, εποχιακοί 
και μερικής απασχόλησης εργαζόμενοι, καθώς και πολλοί αυτοαπασχολούμενοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα κυριαρχούν οι ΜΜΕ που είναι λιγότερο ανθεκτικές 
στην κρίση συγκριτικά με μεγαλύτερες εταιρείες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα που οδήγησαν στις απολύσεις και την παύση της 
δραστηριότητας συνέβησαν απρόσμενα στις αρχές του 2020 λόγω της παγκόσμιας 
εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και της σχετικής οικονομικής κρίσης που έπληξε 
σοβαρά τον κλάδο του τουρισμού, με την επιβολή ξαφνικών περιορισμών στις 
μετακινήσεις σε διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη και απρόβλεπτη 
μείωση στα διεθνή ταξίδια και τον τουρισμό·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την πρώτη αίτηση που συνδέεται με την 
παγκόσμια πανδημία COVID-19·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, ο κλάδος 
τουρισμού της Εσθονίας σημείωνε αριθμό ρεκόρ επισκεπτών. Το 2019 οι υπηρεσίες 
παροχής καταλύματος κατέγραψαν αύξηση 5,3 % στον διεθνή τουρισμό και 5,9 % στον 
εγχώριο τουρισμό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το μερίδιο των διεθνών 
τουριστών ήταν μεγαλύτερο και αντιστοιχούσε σε περίπου 60 % των συνολικών 
διανυκτερεύσεων. Επιπλέον, πριν από την πανδημία και τη συνακόλουθη οικονομική 
κρίση, το 90 % των τουριστικών δαπανών στην Εσθονία προερχόταν από τον διεθνή 
τουρισμό, ενώ ο μέσος όρος για τις χώρες του ΟΟΣΑ κυμαινόταν περίπου στο 25 %·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
μπορεί, μέσω της στήριξης που θα παρέχει στους εργαζομένους, να συμβάλει στη 
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μετάβαση σε έναν πιο βιώσιμο τουρισμό και, ως εκ τούτου, να επιτρέψει στην Ευρώπη 
να διαφυλάξει και να προωθήσει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της και τους 
αντίστοιχους πόρους, προσφέροντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για θέσεις εργασίας και 
για τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Εσθονία εφαρμόστηκαν εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα 
στήριξης για τη διατήρηση της απασχόλησης με τη χρήση συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου εργασίας και του μέσου SURE, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της 
πανδημίας COVID-19 και της σχετικής κρίσης στην αγορά εργασίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία υπέβαλε τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με 
τις δράσεις που είναι υποχρεωτικές για τις οικείες επιχειρήσεις βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων. Επιβεβαίωσε ότι η χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει αυτές τις δράσεις·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1309/2013, η αίτηση της Εσθονίας θεωρείται παραδεκτή, δεδομένου ότι οι 
απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην εθνική οικονομία.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Εσθονίας τις εξής προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ 
τούτου, η Εσθονία δικαιούται χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 4 474 480 EUR σε 
σχέση με την αίτηση που υπέβαλε, ποσό που αντιπροσωπεύει το 60 % του συνολικού 
κόστους των προτεινόμενων δράσεων·

2. σημειώνει ότι τηρήθηκαν όλες οι διαδικαστικές απαιτήσεις·

3. σημειώνει ότι το ίδρυμα των υπηρεσιών αγοράς εργασίας και παροχών είναι η πηγή της 
εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης, από την οποία το ταμείο 
ασφάλισης ανεργίας της Εσθονίας (EUIF) ως δημόσια υπηρεσία απασχόλησης παρέχει 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας στην Εσθονία. Το ίδρυμα συστάθηκε από τα 
στοιχεία του ενεργητικού του καταπιστευματικού ταμείου για τις παροχές ασφάλισης 
ανεργίας –το καταπιστευματικό ταμείο για τις παροχές μετά από απολύσεις και 
πτώχευση εργοδοτών– και από τα κεφάλαια που χορηγούνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων·

4. σημειώνει ότι η Εσθονία ανέφερε ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων 
υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και αντιπροσώπους 
ενώσεων. Το εποπτικό συμβούλιο του EUIF συζήτησε και ενέκρινε το γενικό 
περίγραμμα της συντονισμένης δέσμης στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 και η πρόοδος των 
μέτρων του ΕΤΠ θα εξετάζεται τακτικά στις συνεδριάσεις του συμβουλίου. Οι 
κοινωνικοί εταίροι είναι μέλη του συμβουλίου, και συγκεκριμένα συμμετέχουν δύο 
μέλη από την Εσθονική Συνομοσπονδία Εργοδοτών, ένα από την Εσθονική 
Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και ένα από την Εσθονική 
Συνομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων·
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5. εκφράζει ειδικότερα την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη ενεργητικών μέτρων για 
την αγορά εργασίας, όπως η κατάρτιση στην αγορά εργασίας για την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων και προσόντων, οι επιδοτήσεις για σύσταση επιχείρησης και μετέπειτα 
στήριξη, οι μαθητείες για την εκμάθηση στον χώρο εργασίας και η στήριξη για τυπικές 
σπουδές, τα οποία αποτελούν το 76,35 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων 
υπηρεσιών·

6. σημειώνει ότι περαιτέρω διαβουλεύσεις με εκπροσώπους του κλάδου του τουρισμού θα 
πραγματοποιηθούν μετά την ανάλυση του προφίλ των απολυμένων εργαζομένων. Θα 
καθοριστεί το καταλληλότερο είδος στήριξης, λαμβανομένης υπόψη της διάρθρωσης 
κατά ηλικία, του προφίλ εκπαίδευσης και άλλων χαρακτηριστικών των δικαιούχων. 
Επιπλέον, προβλέπεται πιθανή συνεισφορά της Εσθονικής Ένωσης Ξενοδοχείων και 
Εστιατορίων για τον σχεδιασμό ορισμένων μέτρων κατάρτισης που σχετίζονται με τον 
κλάδο.


