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Arvoisa puheenjohtaja 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimi EMPL-valiokunnan varapuheenjohtaja Tomáš Zdechovský, käsittelivät 
EGR:n varojen käyttöönottoa asiassa EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism – Viro ja 
hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja sen työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän 
hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita 
asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

Kunnioittavasti

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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EHDOTUKSET

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A. ottaa huomioon, että Viro toimitti hakemuksen EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan 
toimintakriteerien nojalla ja että nämä kriteerit poikkeavat 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan kriteereistä, joissa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään 
yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona yrityksissä, jotka toimivat samalla NACE Rev. 
2:n kaksinumerotasolla määritellyllä toimialalla ja sijaitsevat NUTS 2 -tason yhdellä 
alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella jäsenvaltiossa; ottaa huomioon, että koska 
työntekijävähennyksiä ei tehty samalla talouden alalla, sovelletaan 4 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä poikkeusta 4 artiklan 1 kohdan b alakohdasta;

B. ottaa huomioon, että hakemus koskee 1 715:tä toimintansa lopettamaan joutunutta 
itsenäistä ammatinharjoittajaa ja 8 365:tä Viron matkailualalla irtisanottua työntekijää, 
joista 3 873 irtisanottiin viranomaisille ilmoitettujen joukkovähentämisten yhteydessä; 
ottaa huomioon, että joukkovähentämiset koskevat yhteensä 68:aa yritystä ja kussakin 
yrityksessä 5–1 440:tä työntekijää; ottaa huomioon, että tukeen oikeutettuja edunsaajia 
on yhteensä 10 080;

C. ottaa huomioon, että alan työntekijöistä suuri osa on matalan osaamistason 
työntekijöitä, heikosti koulutettuja, nuoria ja kausi- ja osa-aikaisia työntekijöitä ja että 
alalla toimii paljon itsenäisiä ammatinharjoittajia; ottaa huomioon, että alan yrityksistä 
suurin osa on pk-yrityksiä, joiden kriisinsietokyky on heikompi kuin suurempien 
yritysten;

D. ottaa huomioon, että työntekijävähennyksiin ja toiminnan lopettamisiin johtaneet 
odottamattomat tapahtumat vuoden 2020 alussa johtuivat covid-19-pandemian 
maailmanlaajuisesta leviämisestä ja siihen liittyvästä talouskriisistä, jotka vaikuttivat 
matkailualaan poikkeuksellisen rajulla tavalla, sillä äkilliset liikkumisrajoitukset 
kansainvälisellä tasolla johtivat kansainvälisen matkustamisen ja matkailun jyrkkään ja 
ennakoimattomaan vähenemiseen;

E. ottaa huomioon, että tämä on ensimmäinen maailmanlaajuiseen covid-19-pandemiaan 
liittyvä hakemus;

F. ottaa huomioon, että ennen covid-19-pandemiaa Viron matkailualan kävijämäärä oli 
ennätyksellisen suuri; ottaa huomioon, että vuonna 2019 majoituspalvelujen 
kansainvälisten asiakkaiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 5,3 prosenttia ja 
kotimaisten asiakkaiden 5,9 prosenttia; ottaa huomioon, että kansainvälisten 
matkailijoiden osuus oli suuri, melkein 60 prosenttia kaikista yöpymisistä; ottaa lisäksi 
huomioon, että ennen pandemiaa ja siihen liittyvää talouskriisiä kansainvälinen 
matkailu kattoi Virossa 90 prosenttia matkailumenoista, kun OECD-maissa keskiarvo 
oli 25 prosenttia;

G. ottaa huomioon, että Euroopan globalisaatiorahasto voi työntekijöille tarjottavan tuen 
avulla edistää siirtymistä kestävämpään matkailuun ja näin ollen antaa Euroopalle 
mahdollisuuden suojella ja edistää luonnon- ja kulttuuriperintöään ja resurssejaan ja 
tarjoaa samalla uusia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja innovatiivisia yrityksiä;
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H. ottaa huomioon, että Virossa käytettiin sekä kansallista että EU:n tukea työpaikkojen 
säilyttämiseen tähtääviin lyhyen aikavälin toimenpiteisiin ja SURE-välineeseen 
covid-19-pandemian ja siihen liittyvän kriisin työmarkkinavaikutusten lieventämiseksi;

I. ottaa huomioon, että Viro on toimittanut vaaditut tiedot toimista, jotka ovat 
asianomaiselle yritykselle pakollisia kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten 
nojalla; ottaa huomioon, että viranomaiset ovat vahvistaneet, ettei EGR:n rahoitustuella 
korvata tällaisia toimia;

J. ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
Viron hakemus voidaan kelpuuttaa, koska työntekijävähennyksillä on vakava vaikutus 
työllisyyteen ja kansantalouteen;

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Viron hakemusta koskevaan 
päätöslauselmaesitykseen:

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että näin ollen Viro on 
oikeutettu saamaan hakemuksensa perusteella rahoitustukea 4 474 480 euroa eli 
60 prosenttia suunniteltujen toimien kokonaiskustannuksista;

2. toteaa, että kaikki menettelyvaatimukset täyttyivät;

3. toteaa, että kansallisen ennakko- tai osarahoituksen lähde on työmarkkinapalvelujen ja -
etuuksien rahasto, josta Viron työttömyysvakuutuskassa julkisena työvoimapalveluna 
maksaa aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet Virossa; toteaa, että mainitun rahaston varat 
ovat peräisin työttömyysvakuutuskassan rahastosta – joka on tarkoitettu irtisanomisia ja 
työnantajien maksukyvyttömyystapauksia varten – ja valtion talousarviosta 
sosiaaliministeriön kautta osoitetuista varoista;

4. toteaa, että Viro on ilmoittanut, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin 
laadinnassa on kuultu asianomaisia viranomaisia ja järjestöjen edustajia; toteaa, että 
Viron työttömyysvakuutuskassan hallitus keskusteli koordinoidun paketin pääpiirteistä 
7. syyskuuta 2020 ja hyväksyi ne ja että EGR:n toimenpiteiden edistymisestä tullaan 
keskustelemaan säännöllisesti hallituksen kokouksissa; toteaa, että 
työmarkkinaosapuolet ovat hallituksen jäseniä: Viron työnantajien keskusliitolla on 
hallituksessa kaksi jäsentä, Viron ammattiliittojen keskusjärjestöllä yksi jäsen ja Viron 
työntekijäjärjestöjen keskusliitolla yksi jäsen;

5. panee tyytyväisenä merkille erityisesti sen, että tukikelpoisiin toimiin on sisällytetty 
aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, kuten työvoimakoulutus uusien taitojen ja 
pätevyyksien hankkimiseksi, startup-yritysten tuet ja jatkotoimien tukeminen, suoraan 
työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen perustuva oppisopimuskoulutus ja virallisten 
opintojen tuki, joiden prosenttiosuus yksilöllisten palvelujen kokonaispaketista on 
76,35 prosenttia;

6. toteaa, että matkailualan edustajien kanssa käydään lisää keskusteluja, kun irtisanottujen 
työntekijöiden taustatiedot on analysoitu; toteaa, että tarkoituksena on määrittää 
soveltuvin tukimuoto edunsaajien ikärakenteen, ammatillisen taustan ja muiden 
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ominaisuuksien perusteella; toteaa lisäksi, että Viron hotelli- ja ravintola-alan liitto 
osallistuu mahdollisesti joidenkin alaan liittyvien koulutustoimien suunnitteluun.


